
  Č.j.: 42224/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR 

1/10 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 
č. smlouvy Objednatele: S 640 194 300 19 

ev. č. registru VZ: 64019168 

č. smlouvy Zhotovitele: 2020/1011/0076 

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)   

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Bankovní spojení:  Česká národní banka, 

Číslo účtu:   xxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 
na základě pověření č. 2769 ze dne 28. 8. 2019 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové  

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: 972 341 312, e-mail: Vojtech@szdc.cz 
Ing. Jaroslav Zajíček, tel.: 972 341 327, e-mail: ZajicekJ@szdc.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost údržba 2020–2021 HK“   
se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
 
Založená společníky:  
Název:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Sídlo:  K Vápence 2677, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice 
IČO:   25253361 
DIČ:   CZ25253361 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
   oddíl B, vložka 1441 
Zastoupená:  Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
(vedoucí společník) 
a 
 
Název:  GJW Praha spol. s r.o. 
Sídlo:  Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 
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IČO:  41192869 
DIČ:  CZ41192869 
Zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl C, vložka 4528 
Zastoupená:  Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D. obchodním ředitelem,  
   na základě plné moci ze dne 15. 1. 2020 
(společník)   

smlouvou o společnosti ze dne 16. 12. 2019. 
 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, číslo účtu: xxx 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této 
Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení 
s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021“, č.j.: 42224/2019-
SŽDC-OŘ HKR-ST HKR (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 
dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích 
veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 
Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 
podmínkami pro realizaci díla v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 
prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále 
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 
provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je 
nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této 
Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví 
pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána nejpozději 10 



 

  Rámcová dohoda 
  Provedení stavebních prací 
3/10  „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021“ 
 

dní před předpokládaným zahájením plnění. Práce související se zajištěním provozuschopnosti 
v zimním období budou objednatelem objednávány na základě telefonické objednávky, kterou 
objednatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením objednaných prací. 
Objednatel v objednávce specifikuje místo plnění, předpokládaný rozsah prací a požadovaný 
počet pracovníků. Stejné podmínky platí i pro nasazení mechanizace (např. dvoucestného 
bagru). Doba nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností pozemních komunikací. V případě 
vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat nejpozději 6 hodin před 
plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení kapacit je objednatelem vyhlašována 
telefonicky. Pohotovost nasazení kapacit lze vyhlásit v předstihu minimálně 12 hodin. Smluvní 
strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 
článku Rámcové dohody: 

 

Oprávněné (kontaktní) osoby zadavatele tvoří přílohu č. 8 Rámcové dohody. 

Zhotovitel: xxx 

tel.: xxx  

email: xxx 

 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 

prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a předpokládané termíny výluk pro provedení 

Díla (jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště, pracoviště), 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 
dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy 
úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 
upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 
již akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Každá telefonická objednávka 
bude objednatelem následně bez zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Písemnou akceptací 
objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva 
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na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 
Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den zahájení 
prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky). 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 
postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 
5 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je 
povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. 
odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 
Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost 
uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v 
rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí 
smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 
obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána od data účinnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2021. 
Položky uvedené v soupisu prací jako PS - zimní údržba odpovídající zimní údržbě budou 
objednávány až od 1. 11. 2020. 

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí 
smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 
Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této 
Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Bude-li to objednatelem požadováno, Zhotovitel je nejpozději do 5 pracovních dnů před Dnem 
zahájení stavebních prací povinen zpracovat a předložit Oprávněné osobě Objednatele 
Podrobný harmonogram dle podčl. 3.6 Obchodních podmínek. 

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 
čase 8:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

5. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 
Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD i pro 
následující dílčí smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
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přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 
tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 
smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 
3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, 
a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek, k níž budou 
připočteny objednatelem uznané vedlejší a ostatní náklady (VON), jejichž seznam a výše jsou 
stanovené v příloze č. 3a této Rámcové dohody. Stanovená hodnota VON je v souladu s 
pravidly pro použití Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2019 a Katalogu 
ÚRS CZ a.s. 2019. VON budou fakturovány dle skutečnosti opravňující zhotovitele k jejich 
použití (tyto skutečnosti budou zapsané a odsouhlasené ve stavebním deníku). 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č .3 této Rámcové 
dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost a 80 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
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1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50 000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 
by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu 
nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 
jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.  

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 
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d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 
Rámcové dohody 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody. 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 
dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 
a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.8, 2.12, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a 
tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli 
prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody 
doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 
jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 
potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“  textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije s tím, že Podrobným 
harmonogramem se rozumí Harmonogramu postupu prací uvedený v článku III. odst. 2 této 
Rámcové dohody. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“  
textem v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 
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13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude 
prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“  textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 
zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá 
předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny 
mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 
Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla 
měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve 
dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 
Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“ 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 
na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 
měsíce. 

26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 
skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k 
vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku. 

27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

28. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či Části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
10.000,- Kč 
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b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za 
každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně 
než 5.000,- Kč 

29. Smluvní strany se dohodly, že jestliže zhotovitel nezapočne práce v čase, místě a počtu 
pracovníků a technických prostředků dle dílčí smlouvy nebo práce vykoná v jiném rozporu 
s dílčí smlouvou, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každý zjištěný případ. Toto ustanovení se netýká případu prodlení s předáním řádně 
provedené Části Díla, který je upraven ve čl. 20.6 Obchodních podmínek. 

30. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči celkové ceně Díla, 
považuje se za celkovou cenu Díla částka 80.000.000,- Kč. 

31. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně Části Díla, považuje 
se za cenu Části Díla hodnota dílčí smlouvy. 

32. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

33. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý započatý den prodlení“. 

34. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

35. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží dva stejnopisy, Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

7. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 
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Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 
Příloha č. 1  Obchodní podmínky  
Příloha č. 2  Bližší specifikace díla  
Příloha č. 3  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
Příloha č. 3a Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších a ostatních nákladů 
Příloha č. 4  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  
Příloha č. 6  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 7  Zvláštní technické podmínky pro realizaci díla 
Příloha č. 8  Oprávněné osoby 
Příloha č. 9  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 27. 2. 2020   V Pardubicích dne 26. 2. 2020 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Lubor Hrubeš     Ing. Martin Kvirenc 
Správa železnic, státní organizace   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
ředitel Oblastního ředitelství     předseda představenstva 
Hradec Králové      
       
 
 
 
       ……………………………………… 
       Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D 
       GJW Praha spol. s r.o. 

na základě plné moci 
   

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………… 

http://typdok.tudc.cz/
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Příloha č. 1 
Obchodní podmínky OP/R/16/19 

Obchodní podmínky k rámcové dohodě OP/R/16/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako 
součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří 
součást obsahu rámcové dohody. 
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Příloha č. 2 
Bližší specifikace díla 

 
Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody spočívajících 
v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále 
jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody – Údržba, 
opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021 soupisem položek s tím, že předmětem dílčí 
zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

 

Specifikace díla pro část ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD NA ŽEL. SVRŠKU A SPODKU: 

Předmětem dílčích zakázek bude provádění opravných a údržbových prací na železničním svršku, 
železničním spodku, výřez vegetace, kácení stromů, zajištění přeprav a další s tím související 
práce. 

 

Specifikace díla pro část ZIMNÍ ÚDRŽBA: 

Předmětem dílčích zakázek bude především odstraňování sněhu či ledu z výhybek, kolejí, 
odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi), odstraňování 
sněhu či ledu z nástupišť, přístupových cest a komunikací, čištění podlah a chodníků a ošetření 
ploch posypem. 
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Příloha č. 3 
Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci 

díla 
 

Součástí rámcové dohody je Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla, 
který je uveden v nabídce zhotovitele.
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Příloha č. 3a 
Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších a ostatních nákladů 

Č.P. Kód položky Popis MJ 
Maximální 
hodnota 
položky 

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

1 01140-3000 Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami % 0,50 

Geodetické práce 

2 01200-2000 Geodetické práce - před opravou % 1,00 

3 01200-2000 Geodetické práce - v průběhu opravy % 1,00 

4 01200-2000 Geodetické práce - po opravě % 1,00 

Projektové práce 

5 01300-2000 Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč % 8,60 

6 01300-2001 Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč % 7,50 

7 01300-2002 Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč % 6,40 

8 01300-2003 Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 5 do 20 mil. Kč % 5,50 

9 01300-2004 Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 20 mil. Kč % 4,00 

Zařízení a vybavení staveniště 

10 03000-1000 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč % 3,90 

11 03000-1000 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč % 3,10 

12 03000-1000 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč % 2,00 

13 03000-1000 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč % 1,30 

14 03000-1000 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 20 mil. Kč % 1,00 

15 03000-1000 Zařízení staveniště pro jmenované práce - nátěry, izolace % 1,10 

16 03470-3000 Zařízení staveniště - osvětlení pracoviště % 1,50 

17 03470-3000 Zařízení staveniště - pronájem ploch % 1,50 

Inženýrská činnost 

18 04000-1000 Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost % 1,50 

19 04000-1000 Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 10,00 

20 04000-1000 Inženýrská činnost - koordinátor BOZP na staveništi % 0,40 

21 04000-1000 Inženýrská činnost - posudky % 1,00 

Územní vlivy 

22 06000-1000 Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10 oC % 1,00 

23 06000-1000 Územní vlivy - Klimatické vlivy  mráz pod -10 oC % 3,00 

24 06000-1000 Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech % 10,50 

25 06000-1000 Územní vlivy - Ztížené dopravní podmínky % 5,50 

Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz 

26 07000-1000 Šitá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za 
měnu 8,5 hod. do 25 vlaků 

% 5,00 

27 07000-1000 Šitá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za 
měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků 

% 15,00 

28 07000-1000 Šitá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za 
měnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků 

% 35,00 

29 07000-1000 Šitá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za 
měnu 8,5 hod. přes 100 vlaků 

% 40,00 
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Č.P. Kód položky Popis MJ 
Maximální 
hodnota 
položky 

30 07000-1000 Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 
25 vlaků % 5,30 

31 07000-1000 Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 
25 do 50 vlaků % 15,90 

32 07000-1000 Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 
50 do 100 vlaků % 37,10 

33 07000-1000 Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 
100 vlaků  % 42,40 

Provozní vlivy - rušení prací provozem - Silniční provoz 

34 07000-1000 při výskytu do 250 aut za měnu 8,5 h % 5,20 

35 07000-1000 přes 250 aut za směnu 8,5 h % 13,50 

36 07000-1000 přes 500 aut za směnu 8,5 h % 31,30 

37 07000-1000 Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky % 3,00 

Další náklady na pracovníky 

34 08000-1000 Zákonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem 
uznaných svátcích Kč/hod dle platné 

legislativy 

35 08000-1000 Zákonné příplatky ke mzdě - za práci v noci Kč/hod 
dle platné 
legislativy 
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Příloha č. 4  
Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % 
z celkové ceny díla 

Skanska a.s., Křižíkova 
682/34a, Karlín, 186 00 
Praha 8; IČO: 26271303 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma vymezených 
položek z přílohy č. 7 ZD 

1 

Pirell s.r.o., Husova 690, 
Parník, 560 02 Česká 
Třebová; IČO: 05938406 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma vymezených 
položek z přílohy č. 7 ZD 

1  

REKOP s.r.o., Průmyslová 
1895/1, Předměstí, 568 02 
Svitavy; IČO: 27499499 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma vymezených 
položek z přílohy č. 7 ZD 

1 

NOR a.s., Lípová 509, Horní 
Předměstí, 541 01 Trutnov; 
IČO: 13585312 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma vymezených 
položek z přílohy č. 7 ZD 

1 

PPPS DODO s.r.o., č.p. 137, 
569 33 Třebařov; IČO: 
28783891 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma vymezených 
položek z přílohy č. 7 ZD 

1 

Hroší stavby Morava a.s., 
Průmyslová 955/4, Holice, 
779 00 Olomouc; IČO: 
28597460 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma vymezených 
položek z přílohy č. 7 ZD 

1 

JARO Česká Skalice, s.r.o., 
Havlíčkova 610, 552 03 
Česká Skalice; IČO: 
25934473 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma vymezených 
položek z přílohy č. 7 ZD 

1 

Duchcovská svařovna, a.s., 
Želénská 2, 419 01 
Duchcov; IČO: 27264483 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma položek z přílohy 

č. 7 ZD 

1 

HROCHOSTROJ a.s., 
K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 
Pardubice; IČO: 03012191 

Přeprava materiálu a drobné 
práce na železničním svršku 
vyjma vymezených položek 

z přílohy č. 7 ZD 

1 

TSS GRADE, a.s., pobočka 
Česká republika, Pražákova 
1008/69, 639 00 Brno 
Štýřice; IČO: 02765055 

Drobné práce na železničním 
svršku vyjma vymezených 
položek z přílohy č. 7 ZD 

1 

GON Hradec Králové, a.s., 
Zemědělská 897/5, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové; IČO: 25275666 

Geodetické práce 3 
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Příloha č. 5  
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) ve znění účinném ke dni 
podpisu této rámcové dohody jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem 
této rámcové dohody potvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že ve 
smyslu ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody. 
TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné 
kapitole TKP Staveb. 
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Příloha č. 6  
Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

VTP/R/10/18 
 
Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/10/18 byly uveřejněny na profilu 
zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody 
potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského 
zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody. 
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Příloha č. 7  
Zvláštní technické podmínky pro realizaci díla 

 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
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SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 
1.1. Účel a rozsah předmětu Díla 
1.1.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 

2020 – 2021“ spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a 
provádění prací zimní údržby.  

1.1.2. Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021“ je provádění 
opravných a údržbových prací plněných na základě dílčích objednávek. 

1.1.3. Jednotlivá díla a práce bude zadavatel objednávat prostřednictvím svých odborných správ, 
jimiž budou Správa tratí Hradec Králové (dále jen „ST HK“), Správa mostů a tunelů (dále jen 
„SMT“) a Správa pozemních staveb (dále jen „SPS“). 

1.2. Umístění stavby 
1.2.1. Jednotlivá díla a práce budou probíhat na tratích v obvodu ST Hradec Králové (viz 

příloha č. 1). 

2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO REALIZACI 
DÍLA 
2.1. Všeobecně – netýká se prací zimní údržby 
2.1.1. Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 
2.1.2. Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona                  
č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve 
Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 
předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke 
Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 
nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést 
Stavební deník v českém jazyce. 

2.1.3. Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  
Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba 
a opravy staveb státních drah).  

2.1.4. Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  
Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 
tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD 
zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole 
těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

2.1.5. Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  
Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 
9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 
záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro 
věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U 
nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či 
speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

2.1.6. Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  
Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 
Sb. [28]: 
a)  zahájení a ukončení výluk, 
b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  
c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, 
odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové 
dokumentace, včetně způsobu projednání, 
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d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 
e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 
f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 
g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

2.1.7. Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  
Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 
zmocněné vedením stavby dle SOD. 

2.1.8. Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 
2.1.9. Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního 
deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

2.1.10. Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  
Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 
Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po 
jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude 
záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, 
kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

2.1.11. Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  
Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí 
se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním 
deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání 
své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro 
přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že 
Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

2.1.12. V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 
2.1.13. V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 
2.1.14. Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 
2.1.15. Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 
2.1.16. V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 
2.1.17. Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 
2.1.18. V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 
2.1.19. Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 
stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 
komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po 
ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 
odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za 
vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich 
užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

2.1.20. Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 
2.1.21. Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 
smyslu zákona    č. 254/2001 Sb. [10]. 

2.1.22. V čl. 4.3.7. VTP se ruší text „… ve Všeobecném objektu….“. 
2.1.23. Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 
2.1.24. V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  
2.1.25. V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat 

dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  
2.1.26. Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 
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2.1.27. V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 
2.1.28. V čl. 7.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „Stavební povolení na zhotovení díla“. 
2.1.29. Čl. 7.7.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 
příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 
vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti 
jsou součástí Ceny Díla.  

2.1.30. V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 
rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

2.1.31. Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  
Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 
souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72]. 

2.1.32. V čl. 7.3.3. VTP se text „kategorizaci“ nahrazuje textem „předkategorizaci“. 
2.1.33. V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 
2.1.34. V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 
2.1.35. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 45 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS 
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 
vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu 
prací. 

2.1.36. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 
zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel 
Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

2.1.37. Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  
Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 
dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě. 

2.1.38. V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 45 dnů. 
2.1.39. V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 30 dnů. 
2.1.40. V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 
2.1.41. Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 
2.1.42. V čl. 8.2.6. VTP se ruší odstavec t). 
2.1.43. V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 
2.1.44. Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 
Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 
měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 
podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán 
Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

2.1.45. Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 
2.1.46. Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] 
následovně: 
- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 
- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

2.1.47. Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 
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Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 
písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

2.2. Zeměměřická činnost zhotovitele – netýká se prací zimní údržby 
2.2.1. Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je  Ing. Jan Sloupenský, tel.: 601 327 749, e-

mail: Sloupensky@szdc.cz 
2.2.2. Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační 

informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových 
cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených 
bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na 
němž je bod ŽBP umístěn. 

2.2.3. Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, 
změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí 
apod). 

2.2.4. Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a 
správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je 
provedena na náklady zhotovitele. 

2.2.5. Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace 
nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické 
dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP. 

2.2.6. V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, 
které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli 
známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně 
nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny 
Objednatelem. 

2.3. Další požadavky zhotovitele 
2.3.1. Údržba železničního svršku a železničního spodku 

2.3.1.1. Zhotovitel musí být schopen zajistit kontrolu svarů Innershield prozařovací 
metodou v souladu s pokynem GŘ SŽDC č. 6/2006 „Svařování kolejnic 
elektrickým obloukem“. 

2.3.1.2. Zhotovitel musí být schopen zajistit současné nasazení minimálně 4 svařovacích a 
2 navařovacích čet. 

  
2.3.2. Práce zimní údržby 

2.3.2.1. Práce zimní údržby budou zadavatelem objednávány na základě telefonické 
objednávky, kterou zadavatel uskuteční nejpozději 12 hodin před plánovaným 
zahájením objednaných prací. Každá telefonická objednávka bude zadavatelem 
následně bez zbytečného odkladu potvrzena e-mailem. Zadavatel v objednávce 
specifikuje místo plnění, předpokládaný rozsah práce a požadovaný počet 
pracovníků. Stejné podmínky platí i pro nasazení mechanizace (např. 
dvoucestného bagru). Doba nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností 
pozemních komunikací. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s 
uzavřenou smlouvou ihned telefonicky a poté bez zbytečného odkladu (nejpozději 
do 12 hodin od obdržení objednávky e-mailem) e-mailem potvrdit. Vzhledem k 
charakteru prací a způsobu uzavírání objednávek bude objednatel zasílat 
zhotoviteli jednou za 14 dní souhrn objednávek, který zhotovitel potvrdí a zašle ho 
objednateli zpět. Tento souhrn bude následně uveřejněn v registru smluv. 

2.3.2.2. V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno práce objednávat 
nejpozději 6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost nasazení kapacit 
je zadavatelem vyhlašována telefonicky s následným potvrzením emailem. 
Pohotovost nasazení kapacit lze vyhlásit v předstihu minimálně 12 hodin. 

2.3.2.3. V období od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 a v období od 23. 12. 2021 do 31. 12. 
2021 je možné nasazení pracovníků zhotovitele jen v případě vyhlášení 
pohotovosti nasazení kapacit specifikované v Položkovém soupisu prací s výkazem 
výměr. V tomto období bude zadavatel požadovat nasazení maximálně 30 
pracovníků zhotovitele a 1 dvoucestného bagru zhotovitele. Tuto pohotovost 

mailto:Sloupensky@szdc.cz
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nasazení kapacit musí zadavatel vyhlásit nejpozději dne 20. 12. 2019 do 12:00 
hod. 

2.3.2.4. Případný požadavek na zavedení pomalé jízdy po dobu prací je nutno objednateli 
ohlásit minimálně 3 pracovní dny před požadovaným zavedením pomalé jízdy. 

2.3.2.5. Vybraný dodavatel bude povinen si před zahájením prací s objednatelem 
prokazatelně vyměnit písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením. 

2.3.2.6. Zadavatel požaduje doložení schopnosti uchazeče nasadit v jednom okamžiku 
alespoň 10 pracovních čet v počtu min. 5 zaměstnanců. 

 

2.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu 
2.4.1. Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021“ je i vedení 

Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jednotlivé TO v rámci 
obvodu ST Hradec Králové. 
V případě že bude součástí opravných prací pouze svařování, navařování nebo broušení 
budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech: 
 a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách. 
 b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením  
 c) Protokol o broušení výhybek 
Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být 
zaznamenány ve Stavebním deníku. 

2.5. Materiál 
Objednání a dodávka materiálu bude upřesňována dle jednotlivých objednávek. 

2.6. Vyzískaný materiál 
Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). Odpovědný 
zástupce ve věcech technických (kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po 
uzavření RD) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. Takový materiál 
bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem.  

2.7. Životní prostředí a nakládání s odpady 
Demontovaný materiál, popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci oprav, 
bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Doklad o této likvidaci bude předán objednateli. Veškeré činnosti 
spojené s výše uvedeným výziskem, demontovaným materiálem, případně odpadem, 
provede zhotovitel do termínu ukončení plnění uvedeném v RD. 

2.8. Organizace výstavby, výluky 
Jednotlivé traťové výluky dle plánu výluk, nebo bez výluk. 

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
3.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

3.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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4. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – Mapa obvodu Správy tratí Hradec Králové 

Příloha č. 2 – Tunely ve správě SMT 

Příloha č. 3 – Seznam pracovníků technického dozoru 
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Příloha č. 1 Mapa obvodu Správy tratí Hradec Králové 
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Příloha č. 2 – Tunely ve správě SMT 
Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SMT bude především 
odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, propustky, zdi) 
s cílem zajistit volný průjezdný průřez a bezpečný železniční provoz. 
Předpokládanými místy plnění u těchto objednávek budou: 
Tunely uvedené v níže uvedené tabulce:   

 

Název  
tunelu TUDU 

Od 
km 

Do 
km 

Místní 
správce 

Rybenský 
1321 Doudleby n.O. – 
Rokytnice v Orl. h. 7,154 7,229 Karel Doležal 

Pěčinský 
1321 Doudleby n.O. – 
Rokytnice v Orl. h. 14,395 14,496 Karel Doležal 

Teplický 
1471 Trutnov střed – Teplice 
nad Metují 31,221 31,451 

Jakub 
Řezníček 

Petrovický 
1561 Týniště nad Orlicí - 
Meziměstí 73,421 73,711 

Jakub 
Řezníček 

Novopacký 
1401 Chlumec nad Cidlinou - 
Trutnov 68,353 68,706 

Viktor Petera, 
Bc. 
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Příloha č. 3 – Seznam pracovníků technického dozoru pro zajištění prací zimní údržby 

Správa tratí             
TO Jičín 
p. Radek Novák, vedoucí provozního střediska Jičín       
tel.: 972 344 499, 724 564 823           
p. Václav Brodský, zástupce vedoucího provozního střediska Jičín     
tel.: 972 344 499, 724 594 512           
TO Ostroměř 
p. Zdeněk Štejnar, vedoucí provozního střediska Ostroměř     
tel.: 972 343 322, 602 142 637           
p. Ladislav Šoltys, zástupce vedoucího provozního střediska Ostroměř   
tel.: 972 343 322, 724 989 992           
TO Chlumec nad Cidlinou 
p. Václav Špalek, vedoucí provozního střediska Chlumec nad Cidlinou   
tel.: 972 342 787, 724 757 659           
p. Jan Šimonovič, zástupce vedoucího provozního střediska Chlumec nad Cidlinou 
tel.: 972 342 787, 602 471 815           
TO Náchod 
Bc. Jiří Čorej, vedoucí provozního střediska Náchod       
tel.: 972 345 472, 723 475 534           
p. Martin Gottwald, zástupce vedoucího provozního střediska Náchod   
tel.: 972 345 478, 602 472 010           
TO Týniště nad Orlicí 
p. Roman Svoboda, vedoucí provozního střediska Týniště nad Orlicí   
tel.: 972 342 955, 602 471 983           
p. Jan Vlček, zástupce vedoucího provozního střediska Týniště nad Orlicí   
tel.: 972 342 855, 724 594 503           
TO Stará Paka 
p. Dušan Bodnár, vedoucí provozního střediska Stará Paka     
tel.: 972 367 491, 728 917 012           
p. Petr Suchý, zástupce vedoucího provozního střediska Stará Paka   
tel.: 972 367 125, 724 757 661           
TO Kunčice nad Labem 
Bc. Zdeněk Jebavý, vedoucí provozního střediska Kunčice nad Labem   
tel.: 972 358 138, 728 818 089           
p. Michal Klapka, vrchní mistr tratí         
tel.: 972 358 138, 724 594 507           
TO Trutnov 
p. Miroslav Karlíček, vedoucí provozního střediska Trutnov     
tel.: 972 351 567, 723 434 804           
p. Jiří Čorej ml., zástupce vedoucího provozního střediska Trutnov   
tel.: 724 564 834             
TO Hradec Králové 
p. Jiří Vít, vedoucí provozního střediska Hradec Králové     
tel.: 972 341 318, 724 564 825           
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p. Lukáš Ješina, zástupce vedoucího provozního střediska Hradec Králové   
tel.: 972 342 149, 721 087 441           
TO Malé Svatoňovice 
p. Jan Bílek, vedoucí provozního střediska Malé Svatoňovice     
tel.: 972 351 549, 728 917 151           
p. Miroslav Prouza, zástupce vedoucího provozního střediska Malé Svatoňovice 
tel.: 972 351 549, 724 539 518           

        Správa mostů a tunelů (SMT) 
Jakub Řezníček, místní správce           
tel.: 972 351 513             
Bc. Milan Ježek, místní správce      
tel.: 723 279 148      
Karel Doležal, místní správce           
tel.: 602 746 794             
Bc. Viktor Petera, místní správce 

   
  

tel.: 602 746 805             

        Správa pozemních staveb (SPS) 
Ing. Jaroslav Špína, přednosta SPS         
tel.: 972 342 074, mob. tel.: 724 369 095         
Vojtěch Bajer, vedoucí oddělení OJ         
tel.: 972 341 197,  mob. tel.: 606 604 375         
Ing. Kateřina Obermajerová, vedoucí oddělení OJ       
tel.: 972 341 004,  mob. tel.: 724 990 120         
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Příloha č. 8 
Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Jan Jirowetz 

E-mail Jirowetz@szdc.cz 

Telefon 972 341 425 

 

 ve věcech technických I. : 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Vojtěch 

E-mail Vojtech@szdc.cz 

Telefon 728 934 894 

 

 ve věcech technických II. : 

Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Zajíček 

E-mail ZajíčekJ@szdc.cz 

Telefon 720 972 247 

 

 ve věcech geodetických: 

Jméno a příjmení Ing. Jan Sloupenský 

E-mail Sloupensky@szdc.cz 

Telefon 601 327 749 

 

Za Objednatele v rámci provozuschopnosti v zimních podmínkách : 

 ve věcech technických I. : 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Vojtěch 

E-mail Vojtech@szdc.cz 

Telefon 728 934 894 
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 ve věcech technických II. : 

Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Zajíček 

E-mail ZajíčekJ@szdc.cz 

Telefon 720 972 247 

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Vedoucí prací na železničním svršku a spodku I.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Vedoucí prací na železničním svršku a spodku II.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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 Vedoucí prací na železničním svršku a spodku III.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Vedoucí prací na železničním svršku a spodku IV.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku I.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku II.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku III.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
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E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Zástupce vedoucího prací na železničním svršku a spodku IV.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení - 

Adresa - 

E-mail - 

Telefon - 

 

 Vedoucí prací na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Vedoucí prací na trakční vedení a silnoproud: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
xxx 

 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
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E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele v rámci provozuschopnosti v zimních podmínkách: 

 Vedoucí prací pro práci v zimních podmínkách:  

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 
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Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 
Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní 
strany ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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Příloha č. 9 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 
 

Smlouva o společnosti ze dne 16. 12. 2019 

 

neuveřejňuje se 
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