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Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 
Veřejná zakázka: Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2020 

Vedená pod číslem objednatele: 65420169 

č. Objednatele: E654-S-2775/2020 

č. Zhotovitele: OSP 200015/1 - 20 500 178 0 

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 

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

Zastoupena:  Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

Bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:  XXX 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Společnost „Údržba SPS 2020“ dodavatelů: 

 

Název:   EPLcond a.s. 

Sídlo:   Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 

IČO:   263 46 575 

DIČ:   CZ26346575 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu:  XXX 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1787 

Zastoupena:  Mgr. Michaelou Hrubou, prokuristou 

 

mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz
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a 

Název:   EDIKT a.s. 

Sídlo:   Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 

IČO:   251 72 328 

DIČ:   CZ25172328 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904 

Zastoupena:  Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 
společností CBCZ group a.s., kterou zastupuje 
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva 

 
jako „Zhotovitel“ na straně druhé  
 
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  EPLcond a.s., 
  Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  office@eplcond.cz 

 

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 podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem: „Běžná a havarijní údržba 
objektů ve správě OŘ Plzeň 2020“, č. RVZ: 65420169 (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 ve Zvláštních technických podmínkách, které jsou přílohou 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 oceněny v příloze č. 2 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 
podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 6 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 
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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. Způsob objednávání a zpracování nabídek je popsán 
ve Zvláštních technických podmínkách v příloze č. 6 této Rámcové dohody.  

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, dodávek a služeb 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  

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) jméno pověřené osoby objednatele a zhotovitele, 

l) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

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 
odpovědného zaměstnance Objednatele nejpozději dle termínů kategorií objektů a událostí 
uvedených ve Zvláštních technických podmínkách anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem 
v objednávce. Písemnou akceptací objednávky je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve po uzavření 
jednotlivých dílčích smluv. V případě kdy se jedná o odstranění havarijních stavů, bude smluvní 
ujednání probíhat v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v platném znění a podle § 6, čl. 2.  

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 
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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 10 % 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 do 31. 3. 2021. 

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. 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 
8:30 – 13:30 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.  

4. Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele 
prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením. 

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 
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 a množství 
skutečně realizovaných jednotkových položek při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních 
podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

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 jako součin cenového 
koeficientu pro daný typ dílčí zakázky uvedený v příloze č. 2 této rámcové dohody a jednotkové 
ceny dané položky uvedené v katalozích a sbornících cenové soustavy ÚRS platné ke dni uzavření 
dílčí smlouvy. 

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. 
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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 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 Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem 
blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních 
zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to 
včetně pojištění stavebních a montážních výkonů s minimální výší pojistného minimálně 
ve výši ceny Díla uvedeného v dílčí smlouvě, anebo pokud v dílčí smlouvě cena není 
stanovena minimálně ve výši 10 mil. Kč, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 10 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

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., 
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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. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 5 
Rámcové dohody 

e) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Rámcové dohody. 

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

g) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 4 až 6 této Rámcové 
dohody. 

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

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

j) 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. 
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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. 7 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. 8 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. 7 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.“. 

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. 3 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 Rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět dílčí 



8/9 

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 vyhotovuje daňové doklady pouze 
elektronicky. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového 
dokladu či jeho příloh vyhotoví zhotovitel daňový doklad v jednom (1) tištěném originálu. 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 katalozích a sbornících cenové soustavy ÚRS, 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 a 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 výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
10.000,- Kč 

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

29.  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. 

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

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

32. 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 



9/9 

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 v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve 3 vyhotoveních, 
přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel. 

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. 

Součást rámcové dohody tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 -  Obchodní podmínky  
Příloha č. 2 -  Cenová nabídka – přehled cenových koeficientů  
Příloha č. 3 -  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
Příloha č. 5 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby  
Příloha č. 6 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 7 -  Oprávněné osoby 
Příloha č. 8 -  Smlouva o společnosti 
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Ing. Radek Makovec     Michaela Hrubá 
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny k Rámcové dohodě, zhotovitel obdržel Obchodní 
podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.szdc.cz/.  

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou pro ně Obchodní podmínky závazné, 
že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku tvoří Obchodní podmínky část obsahu Rámcové dohody.  

 

 

 

 

https://zakazky.szdc.cz/
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Příloha č. 3 

Seznam poddodavatelů 

Obchodní firma/název/ jméno a 
příjmení, sídlo poddodavatele, IČO 

Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli 
– uvedení konkrétních položek rozpočtu 

DŘEVOPLAST CB s.r.o. 
Tučapy 187, 391 26 Tučapy 

IČ 281 20 787 
stavební práce a činnosti v oblasti České Budějovice 

Petr Vraštil 
Vlastiboř 78, 392 01 Soběslav 

IČ 761 17 103 
stavební práce a činnosti v oblasti České Budějovice 

Klimaton s.r.o. 
Letkovská 42, 326 00 Plzeň 

IČ 453 54 405 

vzduchotechnická a klimatizační zařízení a zařízení 
pro stlačený vzduch 

HEKOM, s.r.o. 
U smaltovny 1381/26, 170 00 Praha  

IČ 256 07 430 

montáž, revize a údržba plynových zařízení dle 
Řádu UTZ 

Vratové systémy Mareš s.r.o. 
 Ječná 2/604, 326 00 Plzeň 

IČ 263 89 967 
servis automatických dveří a vrat 

Jaroslav Svoboda 
Blatnice 85, 330 25 Blatnice u Plzně 

IČ 611 32 586 
revize elektrických zařízení 

Agimon, s.r.o. 
Na Roudné 1092/75, 301 00 Plzeň 

IČ 635 05 371 
klempířské a pokrývačské práce 

Bohumil Tříska 
Nerudova 707, 330 11 Třemošná 

IČ 10366512 
plynová zařízení a plynovody  
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Příloha č. 4 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
k Rámcové dohodě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu 
Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

Příloha č. 5 

Všeobecné technické podmínky 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny k Rámcové dohodě, zhotovitel 
obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím 
profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou pro ně Všeobecné technické 
podmínky závazné, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 
občanského zákoníku tvoří Všeobecné technické podmínky část obsahu Rámcové dohody. 

 

Příloha č. 6 

Zvláštní technické podmínky 

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny k Rámcové dohodě, zhotovitel Zvláštní 
technické podmínky obdržel společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu 
zadavatele https://zakazky.szdc.cz/. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou pro ně Zvláštní technické 
podmínky závazné, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 
občanského zákoníku tvoří Zvláštní technické podmínky část obsahu Rámcové dohody. 

 

http://typdok.tudc.cz/
https://zakazky.szdc.cz/
https://zakazky.szdc.cz/
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Příloha č. 7 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních, obchodních a uzavírání dílčích smluv: 

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 

 

 ve věcech technických: 

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 
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 ve věcech realizace: 

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 

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 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 ve věcech technických a uzavírání dílčích smluv: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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 stavbyvedoucí: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 specialista na pozemní stavby (vedoucí prací): 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za 
Zhotovitele 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. 8  

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele (Smlouva o společnosti) není pevně připojeno k Rámcové dohodě, 
Objednatel obdržel Zmocnění Vedoucího Prodávajícího společně s nabídkou Zhotovitele 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/. 
 
Objednatel podpisem této Rámcové dohody stvrzuje, že se s předloženým Zmocněním plně 
seznámil a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tvoří toto zmocnění část obsahu 
Rámcové dohody. 

 

https://zakazky.szdc.cz/
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