Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele 46059/2020-SŽ-G -O8
Číslo smlouvy zhotovitele

uzav ená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších p edpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Alešem Krejčím, náměstkem G pro ekonomiku

Zhotovitel:

CHAPS spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.
C 17631
Brno, Bráfova 1617/21, PSČ 616 00
IČO 47547022, DIČ CZ47547022
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
zastoupená Martinem Sieglem, jednatelem
Tomášem Vackem, jednatelem

Tato smlouva je uzav ena na základě výsledků zadávacího ízení ve ejné zakázky s názvem
„Za ízení INISS pro GVD na rok 2020 “, č. j. ve ejné zakázky 39305/2020-SŽ-G -O8 (dále
jen „ve ejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se
zadávacími podmínkami ve ejné zakázky.
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1

Dílo

1.1

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež
zahrnuje zhotovení P edmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a p edání
Dokladů.

2

P edmět díla

2.1

P edmětem díla je datová aktualizace informačního systému pro cestující – INISS pro GVD
na rok 2020 a zapracování mimo ádností dle aktuální pot eby zadavatele (Správa
železnic).
P edmět díla je blíže specifikován v p íloze č. 1 a 2 Smlouvy.

3

Cena díla

3.1
3.2
3.3

Cena bez DPH
Výše DPH 21%
Cena včetně DPH

9 630 000,-Kč
2 022 300,-Kč.
11 652 300,-Kč

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejst íku 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

3.4

Fakturace bude provedena na základě akceptačního protokolu podepsaného oběma
Smluvními stranami ve dvou etapách, a to vždy ve výši 50 % z celkové ceny Díla,
uvedené v čl. 3.1:
Etapa 1: do 10 kalendá ních dnů od účinnosti této Smlouvy bude uhrazena částka ve výši
4 815 000,- Kč bez DPH;
Etapa 2: ke dni platnosti průběžné změny GVD, tj. do 14. 6. 2020, bude uhrazena částka
ve výši 4 815 000,- Kč bez DPH, a to po aktualizaci dat.

4

Místo a doba plnění

4.1
4.2

Místem plnění je sídlo zadavatele Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a jednotlivé
organizační jednotky Správy železnic, státní organizace na území ČR.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 12. 12. 2020.

5

Záruční doba

5.1

Záruční doba činí 24 měsíců (minimálně 24 měsíců).

6

Poddodavatelé a realizační tým

6.1

Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé.

7

Licenční podmínky

7.1

V p ípadě, že výsledkem činnosti dle uzav ené Smlouvy bude Dílo podléhající režimu
zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen
„autorský zákon“), uděluje Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto Dílu dle ustanovení
Občanského zákoníku.
Zhotovitel poskytuje Objednateli p evoditelnou, nevýhradní, teritoriálně a co do množství
neomezenou licenci na celou dobu trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném
rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci i k části Díla, lze-li část Díla užít
samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.
Zhotovitel poskytuje tuto licenci bezúplatně. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu,
aby:
a)
bez omezení využíval Dílo v rámci své podnikatelské činnosti,
b)
si po ídil neomezený počet kopií Díla pro vlastní pot ebu,
c)
aby sám nebo prost ednictvím t etích osob měnil, rozši oval a jinak upravoval
Dílo v souladu se svými pot ebami, to však jen s p edchozím písemným souhlasem
Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn p evést licenci na t etí osoby pouze v p ípadě p edchozí písemné
dohody Objednatele se Zhotovitelem.
P i uplatnění práv t etí osobou na autorská práva nese následky p ípadných sporů
Zhotovitel.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci, že má s
autorem Díla vypo ádána autorská práva. V p ípadě porušení tohoto odstavce, se
Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 2.000.000,-- Kč. Právo
na náhradu škody p esahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.
Není-li Zhotovitel na výzvu Objednatele ochoten uzav ít Smlouvu na další p imě ený
rozvoj softwarového Díla dle požadavků Objednatele a na údržbu softwarového Díla
za p imě ených podmínek a obvyklých cen ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy
Objednatelem, je povinen p edat Objednateli zdrojové kódy aktuální verze softwarového
Díla, a to do 90 dnů od marného uplynutí lhůty k uzav ení Smlouvy.
Body 7.1. - 7.7. této Smlouvy plně nahrazují body 160-165 Obchodních podmínek.

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

7.8
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8

Další ujednání

8.1

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k ádnému a včasnému provedení Díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou t eba k ádnému
provedení Díla.
Kontaktními osobami smluvních stran jsou
8.2.1 za Objednatele p. XXX
, XXX
, tel. XXX
, email
XXX
, další kontaktní osoby jsou uvedeny na Portále provozování
dráhy, Seznam kontaktů na technologii
(https://provoz.szdc.cz/portal/ViewArticle.aspx?oid=1776744),
8.2.2 za Zhotovitele p. XXX
, XXX
, XXX
, XXX
p. XXX
, XXX
, XXX
, XXX
.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uve ejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uve ejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen
„ZRS“), a současně souhlasí se zve ejněním údajů o identifikaci Smluvních stran,
p edmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzav ení této Smlouvy.
Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uve ejnění v registru smluv zajišťuje obvykle
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uve ejnění a/nebo uve ejněna
prost ednictvím 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.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy,
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být
v registru smluv uve ejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která
v důsledku toho bude pro účely uve ejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla
uve ejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu
v registru smluv uve ejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za
své obchodní tajemství p ed uzav ením této Smlouvy, nebude Objednatel jako
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za p ípadnou škodu či jinou újmu
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu p edchozí věty
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího
p esnou identifikaci dotčených částí 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 Objednateli skutečnost, že takto označené
informace p estaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uve ejněním svých osobních
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
V p ípadě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se
zhotovitel zavazuje p ijmout vhodná technická a organizační opat ení podle Na ízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na
zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

9

Závěrečná ujednání

9.1

Tato Smlouva se ídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají p ed zněním Obchodních
podmínek p ednost.
Zhotovitel prohlašuje, že
9.2.1 se zněním Obchodních podmínek se p ed podpisem této Smlouvy seznámil,
9.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této
Smlouvy, p ičemž si není vědom žádných p ekážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

9.2
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9.3

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, p ičemž obě Smluvní strany obdrží
její elektronický originál opat ený elektronickými podpisy. V p ípadě, že tato Smlouva
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve t ech
vyhotoveních, p ičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
9.4
Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních
podmínek se ídí českým právním ádem.
9.5
Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se ídí
Občanským zákoníkem a dalšími právními p edpisy.
9.6
Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně p íslušnými.
9.7
Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
9.8
Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky
v písemné formě, postačí pro veškeré další p ípady Smluv o dílo mezi Smluvními
stranami pro to, aby se Smlouva o dílo ídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o
dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo t eba Obchodní podmínky činit
fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah
Obchodních podmínek známý.
9.9
Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem
k povaze Díla objektivně a zcela z ejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich
částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
9.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají p ednost p ed zněním
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu
s takovými zvláštními podmínkami.
9.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li
Smlouva uve ejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uve ejnění v registru
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzav ení.

P ílohy
1.
2.
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Požadovaný rozsah plnění
Seznam stanic a zastávek

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

digitálně podepsal 13. 8. 2020
…………………………………..
Ing. Aleš Krejčí
náměstek G pro ekonomiku

digitálně podepsali 14. 8. 2020
…………………………………………………
Ing. Tomáš Vacek
jednatel
Martin Siegel, Dis.
jednatel

Příloha č. 1

Požadovaný rozsah plnění pro zařízení INISS1, INISS2, EIP:
1. Zapracovat data pro informační systémy pro cestující (INISS1, INISS2, EIP) ve sjednané
oblasti v rozsahu určeném oficiálním vydáním ročního jízdního řádu a jeho plánované
změny GVD 2019/2020 stanovené v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální.
2. Zapracovat data do aplikace Informační tabule, ve sjednané oblasti v rozsahu určeném
oficiálním vydáním ročního jízdního řádu a jeho plánované změny GVD 2019/2020
stanovené v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální.
3. Vybavit informační systém pro cestující potřebnými zvukovými nahrávkami tak, aby obsah
staničního hlášení splňoval ustanovení Směrnice SŽDC č. SM100 v rozsahu základního,
operativního a doplňkového hlášení.
4. Během platnosti GVD 2019/2020 zapracovat mimořádnosti vyplývající z aktuální potřeby
zadavatele, které jsou zaevidované v aplikaci PISC do systému INISS1, INISS2 a EIP.
5. Bez zbytečného prodlení, nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne nahlášení
reklamace, odstranit závady v datové aktualizaci či zvukové databázi informačního zařízení
INISS1, INISS2 a EIP, které byly způsobeny dodavatelem a to kdykoliv během platnosti
GVD 2019/2020.
6. Poskytnout zadavateli nezbytnou součinnost v případě šetření mimořádných událostí,
jejichž průběh mohl být zapříčiněn nedostatky v informování cestujících a součinnost při
řešení stížností na informování cestujících uplatněných kontrolními orgány zadavatele nebo
třetí stranou.
7. Poskytnout odpovědným zaměstnancům (kontaktním osobám) provozních obvodů
v elektronické podobě slovní přepis obsahu staničního hlášení všech spojů zapracovaných
do řídící jednotky a to pro roční jízdní řád GVD 2019/2020 a jeho plánované změny GVD
2019/2020 na požádání i při dílčích změnách mimo tato období. Tento požadavek se
považuje za splněný, jestliže řídící jednotka informačního systému pro cestující umožňuje
oprávněnému zaměstnanci zadavatele požadovanou sestavu generovat automatizovaně bez
účasti dodavatele.
8. Datové aktualizace i aktualizace zvukové banky musí být zapracovány do všech řídících
jednotek (i záložních), ze kterých je informační systém obsluhován.
9. Zapracování dat pro editační pracoviště INISS 2 ve sjednané oblasti v rozsahu určeném
oficiálním vydáním ročního jízdního řádu a jeho plánované změny GVD 2019/2020
stanovené v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální.
10. Zapracování dat pro školicí pracoviště INISS2 ve sjednané oblasti v rozsahu určeném
oficiálním vydáním ročního jízdního řádu.
11. Zapracování dat do zařízení EIP (elektronický zobrazovací panel) ve sjednané oblasti
v rozsahu určeném oficiálním vydáním ročního jízdního řádu a jeho plánované změny GVD
2019/2020 stanovené v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální.
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Požadovaný rozsah přístupů a doložení dokumentů dodavateli:
1. Seznam kontaktních osob Objednavatele umístěným na Portále provozování dráhy.
2. Zajištění přístupu k výměnným souborům z IS KANGO.
3. Přístup ke služebním pomůckám souvisejícím s přípravou jízdního řádu SŽDC umístěným
na Portálu provozování dráhy.
4. Podklady staniční technologie železničních stanic, ve kterých dodavatel na základě smlouvy
zajišťuje datovou a zvukovou aktualizaci informačního systému pro cestující INISS1,
INISS2 a EIP.
5. Podklady k zapracování ad hoc vlaků během platnosti GVD 2019/2020, podaná alespoň 14
kalendářních dnů před uplatněním.
6. Umožnění vzdáleného přístupu na zařízení INISS1, INISS2 a EIP za účelem provádění
aktualizací, analýzy chybových a komunikačních logů aplikace a nezbytné součinnosti
v případě šetření mimořádných událostí.
7. Zajištění předání dat z IS KADR při plánované změně ročního jízdního řádu.
8. Přístup do aplikace PISC.
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Příloha č.
Sez a

sta i , zastávek a traťový h úseků vy ave ý h i for ač í

systé e

INISS ke d i .

INISS1 Lokalita

#

Říze é sta i e a zastávky

České Vele i e
Do ažli e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

České Velenice
Do ažli e
Do ažli e ěsto z
Frýdek-Místek
Jihlava
Jihlava-Bosch D. z
Střítež u Jihlavy z
Do ro í
Ka e á z
Šlapa ov
Mírovka z
Ji dři hův Hradec
Stará Role
Nová Role
Nejdek
Potůčky
Karlovy Vary dol.n.
Klatovy
Kojetí
Měrovi e ad Ha ou z
Kralupy nad Vltavou
Kro ěříž
Liberec
Most
Mosty u Jabl.zast. z
Mosty u Jablunkova
Bocanovice z
Návsí
Hrádek z
Bystři e
Nymburk hl.n.
Opava vý hod
Ostrava-Stodol í z
Ostrava střed
Ostrava-Ku čičky z
Pla á ad Luž i í
Plzeň-Valcha
Do řa y
Chlu ča y u Do řa
Přešti e
Švihov u Klatov
AHr Plz.-Bolevec z
Tře oš á u Plz ě
Hor í Bříza zast. z

Frýdek-Místek
Jihlava - Havlíčkův Brod

Ji dři hův Hrade
Karlovy Vary - Potůčky

Karlovy Vary dol í .
Klatovy
Kojetí
Kralupy n.Vltavou
Kro ěříž
Liberec
Most
Návsí - Mosty u Jablunkova

Nymburk hl.n.
Opava vý hod
Ostrava střed

Pla á .Luž i í
Plzeň hl. . - Klatovy

Plzeň hl. . - Žate

.

9

Praha-S í hov
Praha-Uhří ěves
Sokolov
Tá or - Hor í Cerekev

Tá or - Sezi ovo Ústí

Tři e

Uherské Hradiště
Valašské Meziříčí

Velký Osek
Vlaši
Zdice - Písek

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Hor í Bříza

Kaz ějov
Plasy
Mladotice
Žihle
Blatno u Jesenice
Stebno z
Petrohrad
Kryry
Vroutek
Pod ořa y
Kašti e
Ža okliky
Li oča y z
Praha-S í hov
Praha-Uhří ěves
Sokolov
Citice
Do rá Voda u Pelhř.
Pelhři ov
Nová Cerekev
Pacov
O rataň
Chý ov
Tá or-Měši e z
Tá or
Sezi ovo Ústí z
Tá or-Čápův Dvůr z
Ropi e zastávka z
Tři e -Ko ská z
Tři e
Ve dry ě z
Tři e e tru z
Uherské Hradiště
Valašské Meziříčí
Brňov z
Bystřička z
Střítež ad Bečvou
Zu ří z
Rož ov pod Radhoště
Velký Osek
Veltruby z
Vlaši
Li o yšl z
Lochovice
Rejkovice z
Jince
Bratkovice

Zlí střed
Znojmo - Šatov

INISS2 Lokalita

Beroun
Beroun - Praha-S í hov

Beroun - Rokycany - Příkosi e

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
#

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Pří ra
Milí
Ostrov u Tochovic z
To hovi e zastávka z
Tochovice
Břez i e
Do rá Voda u Břez. z
Myslí z
Mirovice
Hor í Nerest e z
Či eli e
Smetanova Lhota z
Dol í Ostrove z
Vráž u Písku
Čížová
Písek-Do eši e z
Písek zastávka z
Zlí střed
Znojmo
Znojmo nemocnice z
Znojmo-N. Šaldorf z
Šatov

Říze é sta i e a zastávky

Beroun os.n.
Beroun-Závodí
Vráž u Berou a
Lodě i e
Nuči e zastávka z
Nuči e
Rud á zastávka z
Rud á u Prahy
Ji oča y z
Zbuzany z
Praha-Řeporyje
Praha-Holy ě z
Praha-Hlu očepy z
Chý ě jih z
Chý ě z
Hostiv.-U hř itova z
Král.Dvůr-Popovice z
Zdice
Stašov z
Praskolesy z
Hořovi e
Cerhovice z
Kařez z
Kařízek
Mýto z

Blažovi e - Nesovice

Brno hl.n.

Brno hl.n. - Bře lav - La žhot

Bře lav - Znojmo

Čáslav

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Holoubkov
Svojkovice z
Rokycany
Klabava z
Ejpovice
Plzeň-Doubravka z
Roky a y před ěstí z
Ka e .Újezd u Rok. z
Nová Huť z
Hrádek u Roky a z
Mirošov
Mirošov ěsto z
Příkosi e zastávka z
Příkosi e
Blažovi e
Kře ovi e dol. . z
Slavkov u Brna
Křiža ovi e z
Marefy z
Bučovi e
Nevojice z
Nesovice
Brno hl.n.
Odb Brno-Žide i e z
Brno-Hor í Heršpi e
La žhot
Bře lav os. .
Lad á z
Podiví
Rakvice z
Zaječí
Šakvi e
Popice z
Pouzdřa y z
Vranovice
Ža či e z
Hrušova y u Br a
Židlo hovi e
Vojkovice n.Svrat. z
Rajhrad z
Popovice u Rajhr. z
Modři e
Boří les
Valtice
Valti e ěsto z
Sedlec u Mikulova
Mikulov a Moravě
Čáslav

Čelákovi e
Česká Ka e i e - Be ešov .Plouč i í

Česká Lípa hl. . - Bakov n.Jizerou

České Budějovi e

České Budějovi e - České Vele i e

České Budějovi e - Hor í Dvořiště

České Budějovi e - Volary

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Horky u Čáslavi z
Čelákovi e
Čelákovi e-Jiři a z
Dol í Ha arti e z
Markvartice
Veselé pod Ra št. z
Česká Ka e i e
Č.Lípa střel i e z
Č.Lípa-Holý vr h z
Česká Lípa hl. .
Vlčí Důl-Dobranov z
Zákupy
AHr Skali e u Č.L. z
Sr í u České Lípy
Jestře í
Staré Splavy z
Doksy
Okna
Bezděz
Bělá pod Bezděze
Bělá p.Bezd. zast. z
Malá Bělá z
Č.Budějovi e os. .
Č.Buděj.sev.zast. z
Č.Buděj.již.zast. z
Nové Hodějovi e z
N.Ves u Č.Budějovi
Trocnov z
Radostice u Troc. z
Borovany
Hlu oká u Borova z
Jílovi e
Petříkov z
Nové Hrady
Vyš é z
Včel á
Ka e ý Újezd u Č.B.
Holkov
Veleší
ěsto z
Veleší
Kaplice
Omlenice
Bujanov z
Ry ík
Hor í Dvořiště
Boršov ad Vltavou
Čer ý Du z
Hradce z

Český Těší

Číče i e - Volary

Fra tiškovy Láz ě - Aš

Fre štát p.Radhoště
Frýdla t .Ostravi í - Ku či e p.O dřej.

Frýdla t v Če há h - Bílý Potok p.Smrkem

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Vrá če z
Kře že
Holubov z
Třísov z
Plešovi e z
Zlatá Koru a
Domoradice z
Český Kru lov
Kájov
Mezipotočí z
Hoři e a Šu avě
Pol á a Šu avě
Poleč i e z
Hodňov z
Žlá ek z
Čer á v Pošu aví
Hor í Pla á zast. z
Hor í Pla á
Per ek a Šu avě z
Nová Pe
Oves á z
Pěk á z
Čer ý Kříž
Volary
Stože z
Nové Údolí
Louky ad Olší
Český Těší
Chotě uz z
Vodňa y
Bavorov
Strunkovice n.Blan.
Husinec
Prachatice
Chroboly
Zbytiny
Fra tiškovy Láz ě
Hazlov
Aš
Fre štát p.Radhoště
Fre štát p.Rad. . z
Frýdla t .Ostravi í
AHr Čelad á z
Ku či e pod O dřej.
Čer ousy z
Višňová
Minkovice z
Frýdla t v Če há h

Havířov
Havlíčkův Brod
Horažďovi e před .
Horusice - Ševětí

Hustopeče .Bečvou - Tepli e .Bečvou

Cheb - Po ezí .Ohří

Chotoviny
Jaro ěř
Jese ík
Kadaň

Karlovy Vary

Karvi á hl. .
Klatovy - Želez á Ruda-Alž ětí

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Raspenava
Hejnice nz
Bílý Potok p.S rke
Havířov střed z
Havířov
Havlíčkův Brod
Havl.Brod-Perknov z
Horažďovi e před .
Horusice z
AHr Neplachov z
Ševětí
Dy í zastávka z
Hustopeče ad Bečvou
Miloti e . Bečvou z
AHr Špičky z
AHr Čer otí z
Tepli e ad Bečvou z
Cheb
Cheb-Skalka z
Po ezí ad Ohří z
Chotoviny
Sudo ěři e u Tá . z
Jaro ěř
Jese ík
Kadaň-Pru éřov
Kadaň-Bystři e
Kadaň
Kadaň před ěstí z
Kláštere ad Ohří
Kotvina z
Perštej
Boč z
Stráž ad Ohří
Vojkovi e ad Ohří
Ostrov ad Ohří
Hájek
Dalovice
Karlovy Vary
Odb K.Vary-Dvory nz
Chodov
Karvi á hl. .
AHr Bezděkov u Kl. z
Ja ovi e ad Úhlavou
Petrovi e . Úhl. z
Nýrsko
Deše i e z
Zele á Lhota
Hamry-Hojsova Stráž

Kolí - Česká Tře ová

Kolí - Kralupy n.Vltavou

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

Hoj.Stráž-Brčál ík z
Špičák
Želez á Ruda ěsto z
Želez á Ruda e tr.z
Žel.Ruda-Alž ětí
Kolí zastávka z
Kolí -Zála í z
Kolí
Kolí díl y z
Starý Kolí z
Zá oří ad La e
Tý e ad La e z
Kojice z
Chvaletice z
Řeča y ad La e
Lhota pod Přeloučí z
Přelouč
Valy u Přelouče z
Pardubice-Opočí ek z
Pardubice-Svítkov z
Pardubice-Pardub. z
Pardubice-Č.za B. z
Kostě i e
Moravany
Uhersko
Sedlíšťka z
Zá rsk
Do říkov u Cho ě z
Sruby z
Cho eň
Bezpráví z
Ústí ad Orli í
Ústí .Orl. ěsto z
Dlouhá Tře ová
Nová Ves u Kolí a z
Velim
Cerhenice z
Pečky
Tatce z
AHr Tře estovi e z
Poříča y
Klučov z
Český Brod
Rostoklaty z
Tuklaty z
Úvaly
Praha-Klá ovi e z
P.-Bě hovi e střed z

Kravaře ve Slezsku - Hlučí

Kuři

Lichkov - Letohrad

Lito ěři e hor í .
Litovel před .
Louky ad Olší
Lovosice - Louny

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

Praha-Bě hovi e
Praha-D.Počer i e z
Praha-Kyje z
Praha-Li eň
Praha M.n.-dvorana
Praha-Holešovi e
Praha-Podbaba z
Praha-Sedlec z
Roztoky u Prahy
Roztoky-Žalov z
Úholičky z
Řež z
Li či e .V.-Letky z
Li či e ad Vltavou
Dolany nad Vltavou z
Kravaře ve Slezsku
Kravaře-Kouty z
Dol.Be ešov-Zá řeh z
Dol í Be ešov
Kozmice z
Hlučí
Hradča y z
Če í z
Kuři
Česká z
Brno-Řečkovi e z
Lichkov
Mladkov z
Tě ho í
Ja é ad Orli í z
Ja lo é ad Orli í
AHr Ver ěřovi e z
Lito ěři e hor í .
Litovel před ěstí
Červe ka zastávka z
Louky ad Olší
Nové Kopisty z
Lukavec z
Lovosice
Lovosi e ěsto z
Malé Žer oseky z
Litochovice n. L. z
Sulejovice z
Čížkovi e
Úpohlavy z
Chotěšov pod Haz .
Libochovice
Li o hovi e ěsto z

Mladá Boleslav hl. . - Nymburk hl.n.

Moravské Brá i e - Iva či e

Neratovice
Okříšky - Tře íč - Zastávka u Brna

Olbramovice - Praha-Uhři ěves

Opatovice n.Labem - Sté lová

Opava západ - Krnov - Ji dři hov ve Slezsku

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

Dubany z
Křesí z
Košti e ad Ohří z
Pátek z
Všeja y z
Ča hovi e
Luště i e z
Voděrady z
Dobrovice
Nepřevázka z
Mladá Boleslav hl. .
Mladá Boleslav ěsto
Silůvky
Moravské Brá i e
Moravský Kru lov
Iva či e
Neratovice
Neratovi e ěsto z
Tře íč-Borovina z
Tře íč
Vladislav zast. z
Studenec
Ná ěšť ad Oslavou
Kralice nad Oslavou
Rapotice
Vysoké Popovi e z
Votice
Olbramovice
Tomice z
Bystři e u Be eš. z
Be ešov u Prahy
Mrač z
Čerča y
Pyšely z
Čtyřkoly z
Senohraby
Mirošovi e u Prahy z
Mnichovice z
Stra či e
Světi e z
Říča y
Praha-Kolovraty z
Sté lová
Čeperka z
Opatovice n.L. z
Opatovice-Pohře ačka
Opava západ
Vávrovi e z

Ostrava - Přerov

Ostrava-Svinov - Dět arovi e - Petrovice u
Karvi é

Ostrov n.Oslavou - Laštovičky
Ostruž á
Písek
Plzeň - České Budějovi e

Plzeň hl. .

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

Holasovice z
Skrochovice
Úval o z
Krnov-Cvilí z
Krnov
Město Al re hti e
Tře eš á ve Slezsku
Ji dři hov ve Slez.
Polanka nad Odrou z
Jiste ík
Studé ka
Hladké Životi e z
Suchdol nad Odrou
Jese ík ad Odrou z
Polom
Bělotí z
Hra i e a Moravě
Drahotuše
Lip ík ad Bečvou
Osek ad Bečvou z
Prosenice
Bohu í os. .
Ostrava-Svinov
Dět arovi e
Dol í Luty ě z
Petrovi e u Karvi é
Závada z
Ostrov nad Oslavou
Laštovičky z
Ostruž á
Ra zová z
Písek
Plzeň-Koterov
Starý Plze e
Ždíre u Plz ě
Střelské Hošti e
Katovice
Čejeti e
Raži e
Protiví
Číče i e
Dívči e
Zliv
Hlu oká ad Vltavou
Plzeň hl. .os. .
Plzeň-Již í Před .
Plzeň zastávka z
Plzeň-Doudlevce z

Plzeň hl.n. - Cheb

Praha hl.n.
Praha-Bra ík - Vra é n.Vltavou - Čerča y

Praha-Hostivař

524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

Plzeň-Skvrňa y z
Plzeň-Z. Skvrňa y z
Plzeň-Kři i e
Vochov z
Kozolupy
Pleš i e z
Pňova y zastávka z
Pňova y
Sulislav z
Vra ov u Stří ra
Stří ro
Milíkov
Svojší
Ošelí
Pavlovice
Brod nad Tichou
Pla á u Mar. Láz í
Chodová Pla á
Mariá ské Láz ě
Valy u Mar. Láz í
Láz ě Ky žvart
Dol í Ža dov
Salajna z
Lipová u Che u
Stebnice z
Praha hl.n.
Praha-Bra ík
Praha-Modřa y zast.
Praha-Ko ořa y z
Praha-Zbraslav
Dol.Břeža y-Jarov z
Vra é ad Vltavou
Skochovice z
Mě he i e
Davle
Petrov-Chlomek z
Petrov u Prahy z
Luka pod Med íke z
Jílové u Prahy
Ka e ý Přívoz z
Proseč i e z
Krhanice nz
Chrást ad Sázavou z
Tý e ad Sázavou
Pecerady nz
Poříčí .S.-Svárov z
Poříčí . Sázavou z
Praha-Hostivař

Praha-S í hov - Hostivice

Přerov
Přerov - Bře lav

Přerov - Olomouc - Česká Tře ová

572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

P.-Hor í Mě holupy z
Praha-Žvahov
Praha-Jinonice z
Praha-Cibulka z
Praha-Stodůlky
Praha-Zličí
Hostivice-Sadová z
CDP Přerov
Přerov os. .
Hor í Moště i e z
Říkovi e
Břest z
Hulí
Záhli i e z
Tlu ačov
Otrokovice
Napajedla
Spytih ěv z
Huště ovi e
Staré Město u U.H.
Kostelany nad Mor. z
Nedakonice
Mor.Písek zast. z
Moravský Písek
Bze e přívoz
Rohatec
Rohate zastávka z
Hodo í
Luži e
Moravská Nová Ves
Hrušky zastávka z
Rokyt i e u Přer. z
Brodek u Přerova
Grygov
Olomouc hl.n.
Štěpá ov
Střeň z
Červe ka
Moraviča y
Mohelnice
Lukavi e a Moravě
Zá řeh a Moravě
Lupě é z
Hoštej z
Tatenice z
Krasíkov z
Ži hlí ek z
Luková u Rud. v Č. z

Řiko í

Sedlnice - Studé ka
Sla ý
So ěslav
Strakonice
Středokluky - Do rovíz-Amazon
Svitavy - Žďáre u Skutče

Šlapa i e
Tanvald - Liberec

Trut ov střed
Veselí .Luž i í

620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667

Rudolti e v Če há h
Tře ovi e v Če há h
Dol í Loučky z
Řiko í
Níhov z
Sedlnice z
Moš ov, Ostr.Airport
Sla ý
So ěslav
Strakonice
Do rovíz-Amazon z
Skuteč
Ča h ov
Borová u Poličky
Polička
Květ á
Šlapa i e
Šlapa i e zastávka z
Spálov z
Jese ý z
Návarov z
Plavy z
Velké Ha ry
Velké Ha ry ěsto z
Tanvald
Ta vald zastávka z
S ržovka dol í . z
S ržovka střed z
S ržovka-Luč í z
S ržovka
Luča y ad Nisou z
Ja lo e ké Paseky z
Nová Ves . Nisou nz
Jablonec n.N.zast. z
Jabl.n.N. centrum z
Jablonec nad Nisou
Jablonec n.N.dol.n.z
Proseč ad Nisou z
Vratislavice n.N. z
Vesec u Liberce
Liberec-Rochlice z
Josefův Důl
Trutnov střed
Trutnov-Poříčí
Řípe -Drá hov z
Veselí ad Luž i í
Veselí .Luž.zast. z
Vnorovy z

Vlárský průs yk - Uherský Ostroh - Veselí
nad Moravou

Vsetí
Zá řeh a Moravě - Šu perk - Ha ušovi e

668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715

Veselí ad Moravou
Ves.n.M.-Zarazice z
Blatnice p.Sv.Ant.nz
AHr Lipov nz
Louka u Ostrohu z
Ves.n.M.-Milokošť z
Uherský Ostroh
Ostrožská Nová Ves
Ostrož.N.Ves láz ě z
Ku ovi e zastávka z
Kunovice
Vésky z
Popovice u U.H. z
Hradčovi e
Havři e z
Uherský Brod
Újezde u Luhačovi
Polichno z
Biskupice u Luh. z
Luhačovi e
Šu i e z
Nezdenice
Záhorovi e z
Bojkovice
Bojkovi e ěsto z
Pití zastávka z
Hostětí z
Slavičí
Divnice z
Bohuslavi e . Vláří
Popov z
Bylnice
Svatý Štěpá z
Vlárský průs yk
Vsetí
Nový Malí z
Šu perk
Zá řeh .M. zast. z
Postřel ov
Bludov
Bludov láz ě z
AHr Bohutí z
Bartoňov z
Ruda nad Moravou
Ko ňátka z
Bohdíkov
Raškov z
Ha ušovi e Hol a z

Žate - Chomutov

Želez ý Brod - Jaro ěř

Cvič ý sál CDP Přerov

Přerov - Bře lav

Ostrava - Přerov

716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
#

737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762

Ha ušovi e
Žate
Žate západ
Hořeti e
Želez ý Brod
Semily
Nedvězí z
Košťálov
Li štát z
Bělá u Staré Paky z
Stará Paka
Leví ská Oleš i e z
Horka u Staré Paky
Borovnice z
Borov ička z
Mostek
Bílá Tře eš á
Dvůr Králové .La e
Žireč z
AHr Kuks z
Jaro ěř zastávka z
Si ulova é sta i e a zastávky

Hor í Moště i e z
Říkovi e
Břest z
Hulí
Záhli i e z
Tlu ačov
Otrokovice
Napajedla
Spytih ěv z
Huště ovi e
Staré Město u U.H.
Kostelany nad Mor. z
Nedakonice
Mor.Písek zast. z
Moravský Písek
Bze e přívoz
Rohatec
Rohate zastávka z
Hodo í
Luži e
Moravská Nová Ves
Hrušky zastávka z
Polanka nad Odrou z
Jiste ík
Studé ka
Hladké Životi e z

Přerov - Olomouc - Česká Tře ová

Brno hl.n. - Bře lav - La žhot

Vlárský průs yk - Uherský Ostroh

763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

Suchdol nad Odrou
Jese ík ad Odrou z
Polom
Bělotí z
Hra i e a Moravě
Drahotuše
Lip ík ad Bečvou
Osek ad Bečvou z
Prosenice
Rokyt i e u Přer. z
Brodek u Přerova
Grygov
Olomouc hl.n.
Štěpá ov
Střeň z
Červe ka
Moraviča y
Mohelnice
Lukavi e a Moravě
Lupě é z
Hoštej z
Tatenice z
Krasíkov z
Ži hlí ek z
Luková u Rud. v Č. z
Rudolti e v Če há h
Tře ovi e v Če há h
La žhot
Bře lav os. .
Lad á z
Podiví
Rakvice z
Zaječí
Šakvi e
Popice z
Pouzdřa y z
Vranovice
Ža či e z
Hrušova y u Br a
Vojkovice n.Svrat. z
Rajhrad z
Popovice u Rajhr. z
Modři e
Uherský Ostroh
Ostrožská Nová Ves
Ostrož.N.Ves láz ě z
Ku ovi e zastávka z
Kunovice

Ostrava-Svinov - Dět arovi e - Petrovice u
Karvi é

Cvič ý sál CDP Praha

Beroun - Rokycany - Příkosi e

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
#

840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857

Vésky z
Popovice u U.H. z
Hradčovi e
Havři e z
Uherský Brod
Újezde u Luhačovi
Polichno z
Biskupice u Luh. z
Luhačovi e
Šu i e z
Nezdenice
Záhorovi e z
Bojkovice
Bojkovi e ěsto z
Pití zastávka z
Hostětí z
Slavičí
Divnice z
Bohuslavi e . Vláří
Popov z
Bylnice
Svatý Štěpá z
Vlárský průs yk
Bohu í os. .
Ostrava-Svinov
Dět arovi e
Dol í Luty ě z
Petrovi e u Karvi é
Závada z
Si ulova é sta i e a zastávky

Král.Dvůr-Popovice z
Zdice
Stašov z
Praskolesy z
Hořovi e
Cerhovice z
Kařez z
Kařízek
Mýto z
Holoubkov
Svojkovice z
Rokycany
Klabava z
Ejpovice
Roky a y před ěstí z
Ka e .Újezd u Rok. z
Nová Huť z
Hrádek u Roky a z

Kolí - Česká Tře ová

Kolí - Kralupy n.Vltavou

858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905

Mirošov
Mirošov ěsto z
Příkosi e zastávka z
Příkosi e
Kolí zastávka z
Kolí -Zála í z
Kolí
Kolí díl y z
Starý Kolí z
Zá oří ad La e
Tý e ad La e z
Kojice z
Chvaletice z
Řeča y ad La e
Lhota pod Přeloučí z
Přelouč
Valy u Přelouče z
Pardubice-Opočí ek z
Pardubice-Svítkov z
Pardubice-Pardub. z
Pardubice-Č.za B. z
Kostě i e
Moravany
Uhersko
Sedlíšťka z
Zá rsk
Do říkov u Cho ě z
Sruby z
Cho eň
Bezpráví z
Ústí ad Orli í
Ústí .Orl. ěsto z
Dlouhá Tře ová
Nová Ves u Kolí a z
Velim
Cerhenice z
Pečky
Tatce z
Poříča y
Klučov z
Český Brod
Rostoklaty z
Tuklaty z
Úvaly
Praha-Klá ovi e z
P.-Bě hovi e střed z
Praha-Bě hovi e
Praha-D.Počer i e z

Olbramovice - Praha-Uhři ěves

Plzeň hl. . - Cheb

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953

Praha-Kyje z
Praha-Li eň
Praha M.n.-dvorana
Praha-Holešovi e
Praha-Podbaba z
Praha-Sedlec z
Roztoky u Prahy
Roztoky-Žalov z
Úholičky z
Řež z
Li či e .V.-Letky z
Li či e ad Vltavou
Dolany z
Kolí
Kralupy nad Vltavou
Votice
Olbramovice
Tomice z
Bystři e u Be eš. z
Be ešov u Prahy
Mrač z
Čerča y
Pyšely z
Čtyřkoly z
Senohraby
Mirošovi e u Prahy z
Mnichovice z
Stra či e
Světi e z
Říča y
Praha-Kolovraty z
Plzeň-Z. Skvrňa y z
Plzeň-Kři i e
Vochov z
Kozolupy
Pleš i e z
Pňova y zastávka z
Pňova y
Sulislav z
Vra ov u Stří ra
Stří ro
Milíkov
Svojší
Ošelí
Pavlovice
Brod nad Tichou
Pla á u Mar. Láz í
Chodová Pla á

Praha-S í hov - Hostivice

Pohotovost í pra oviště CDP Přerov
PPV Bře lav

PPV Brno - Hor í Heršpi e

PPV Bylnice

954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
#

Mariá ské Láz ě
Valy u Mar. Láz í
Láz ě Ky žvart
Dol í Ža dov
Salajna z
Lipová u Che u
Stebnice z
Cheb-Vše oř z
Cheb
Praha-Žvahov
Praha-Jinonice z
Praha-Cibulka z
Praha-Stodůlky
Praha-Zličí
Hostivice-Sadová z
Říze é sta i e a zastávky

Bře lav
La žhot
Bře lav os. .
Lad á z
Podiví
Rakvice z
Zaječí
Šakvi e
Popice z
Pouzdřa y z
Vranovice
Ža či e z
Hrušova y u Br a
Vojkovice n.Svrat. z
Rajhrad z
Popovice u Rajhr. z
Modři e
Uherský Ostroh
Ostrožská Nová Ves
Ostrož.N.Ves láz ě z
Ku ovi e zastávka z
Kunovice
Vésky z
Popovice u U.H. z
Hradčovi e
Havři e z
Uherský Brod
Újezde u Luhačovi
Polichno z
Biskupice u Luh. z
Luhačovi e
Šu i e z

Nezdenice
Záhorovi e z
Bojkovice
Bojkovi e ěsto z
Pití zastávka z
Hostětí z
Slavičí
Divnice z
Bohuslavi e . Vláří
Popov z
Bylnice
Svatý Štěpá z
Vlárský průs yk
Bohu í os. .
Ostrava-Svinov
Dět arovi e
Dol í Luty ě z
Petrovi e u Karvi é
Závada z

PPV Ostrava-Svinov
PPV Dět arovi e
PPV Petrovi e u Karvi é
Pohotovost í pra oviště CDP Praha

PPV Rokycany

PPV Čerča y

#

Říze é sta i e a zastávky

Král.Dvůr-Popovice z
Zdice
Stašov z
Praskolesy z
Hořovi e
Cerhovice z
Kařez z
Kařízek
Mýto z
Holoubkov
Svojkovice z
Rokycany
Klabava z
Ejpovice
Roky a y před ěstí z
Ka e .Újezd u Rok. z
Nová Huť z
Hrádek u Roky a z
Mirošov
Mirošov ěsto z
Příkosi e zastávka z
Příkosi e
Votice
Olbramovice
Tomice z
Bystři e u Be eš. z
Be ešov u Prahy
Mrač z

PPV Kolí

PPV Pardubice

PPV Cho eň

PPV Ústí ad Orli í

PPV Kolí

Čerča y
Pyšely z
Čtyřkoly z
Senohraby
Mirošovi e u Prahy z
Mnichovice z
Stra či e
Světi e z
Říča y
Praha-Kolovraty z
Kolí zastávka z
Kolí -Zála í z
Kolí
Kolí díl y z
Starý Kolí z
Zá oří ad La e
Tý e ad La e z
Kojice z
Chvaletice z
Řeča y ad La e
Lhota pod Přeloučí z
Přelouč
Valy u Přelouče z
Pardubice-Opočí ek z
Pardubice-Svítkov z
Pardubice-Pardub. z
Pardubice-Č.za B. z
Kostě i e
Moravany
Uhersko
Sedlíšťka z
Zá rsk
Do říkov u Cho ě z
Sruby z
Cho eň
Bezpráví z
Ústí ad Orli í
Ústí .Orl. ěsto z
Dlouhá Tře ová
Nová Ves u Kolí a z
Velim
Cerhenice z
Pečky
Tatce z
Poříča y
Klučov z
Český Brod
Rostoklaty z

Tuklaty z
Úvaly
Praha-Klá ovi e z
P.-Bě hovi e střed z
Praha-Bě hovi e
Praha-D.Počer i e z
Praha-Kyje z
Praha-Li eň
Praha M.n.-dvorana
Praha-Holešovi e
Praha-Podbaba z
Praha-Sedlec z
Roztoky u Prahy
Roztoky-Žalov z
Úholičky z
Řež z
Li či e .V.-Letky z
Li či e ad Vltavou
Dolany z
Kolí
Kralupy nad Vltavou
Plzeň-Z. Skvrňa y z
Plzeň-Kři i e
Vochov z
Kozolupy
Pleš i e z
Pňova y zastávka z
Pňova y
Sulislav z
Vra ov u Stří ra
Stří ro
Milíkov
Svojší
Ošelí
Pavlovice
Brod nad Tichou
Pla á u Mar. Láz í
Chodová Pla á
Mariá ské Láz ě
Valy u Mar. Láz í
Láz ě Ky žvart
Dol í Ža dov
Salajna z
Lipová u Che u
Stebnice z
Cheb-Vše oř z
Cheb

PPV Praha-Bě hovi e

PPV Praha-Li eň
PPV Praha Masarykovo n.
PPV Kralupy n.Vltavou

PPV Cheb

Editač í pra oviště

#

O sluhova é lokality

Editač í pra oviště CDP Přerov (pouze klienti)

CDP : Přerov i o - Bře lav i o
CDP 2: Ostrava (mimo) - Přerov i o
CDP : Přerov i o - Olomouc - Č.Tře ová
(mimo)
CDP : Přerov
CDP 5: Brno (mimo) - Bře lav - La žhot i o
CDP 6: Vlárský průs yk - Uherský Ostroh
CDP 7: Ostrava-Svinov - Dět arovi e - Petrovice u
Karvi é
CDP 3C: Beroun (mimo) - Rokycany - Ejpovice /
Příkosi e
CDP 3A: Olbramovice - Praha-Uhří ěves
CDP A: Kolí - Česká Tře ová i o
CDP B: Kolí
i o - Praha - Kralupy n.Vlt.
(mimo)
CDP : Plzeň hl. . i o - Cheb (mimo)
CDP : Praha-S í hov i o - Hostivice (mimo)
Brno hl.n., Brno-Žide i e z, Br o-Hor í Heršpi e
Praha hl.n.

Editač í pra oviště CDP Praha pouze klie ti

Editač í pra oviště Br o hl. . klie t OŘ Br o
Editač í pra oviště Praha hl. . klie t OŘ Praha
Editač í pra oviště, které požaduje O

dodat

Editač í pra oviště
Editač í pra oviště

kus
3

Editač í pra oviště
Editač í pra oviště
Editač í pra oviště
Editač í pra oviště
Editač í pra oviště
Školi í pra oviště, které požaduje O
Školi í pra oviště
Školi í pra oviště
Školi í pra oviště
Školi í pra oviště
Školi í pra oviště
Školi í pra oviště
Školi í pra oviště

dodat

kus
uče a
/15PC
uče a
/15PC
uče a
/15PC
uče a
/15PC
uče a
/15PC
uče a
/15PC
uče a
/15PC

O last í ředitelství – Edita e vše h sta i a zastávek
kde je asaze á verze INISS
OŘ Br o
OŘ Hrade Králové
OŘ Olo ou
OŘ Ostrava
OŘ Plzeň
OŘ Praha
OŘ Ústí ad La e
O last í ředitelství – Edita e vše h sta i a zastávek
kde je asaze á verze INISS
OŘ Br o
OŘ Hrade Králové
OŘ Olo ou
OŘ Ostrava
OŘ Plzeň
OŘ Praha
OŘ Ústí ad La e
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Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejst íku 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

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

2/17

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
1.1.
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších p edpisů.
1.2.
ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších
p edpisů.
1.3.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů.
1.4.
SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších p edpisů.
1.5.
ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázkách, ve znění
pozdějších p edpisů.
1.6.
Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním
rejst íku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
1.7.
Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny
osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na
straně Zhotovitele více než jedna osoba.
1.8.
Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel.
1.9.
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího
ízení, na jehož základě byla uzav ena Smlouva o dílo.
1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzav ená mezi Smluvními stranami, která odkazuje
na Obchodní podmínky.
1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
1.13. P edm t díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem,
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
1.14. Související pln ní – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony),
která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného
provedení P edmětu díla.
1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli p edal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak
seznámil.
1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které
je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele,
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka p eloženo a p eklad
musí být ú edně ově en.
1.17. Ve ejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí
Zhotovitele.
1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k P edmětu díla nebo Souvisejícímu
plnění a které jsou t eba k jejich p evzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle
Smlouvy o dílo povinen p edat Objednateli. Všechny Doklady musejí být
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s p ekladem do českého jazyka, neníli uvedeno jinak.
1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení P edmětu díla, poskytnutí či
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
1.21. Výzva k úhrad – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud

1.22.
1.23.
1.24.

1.25.
1.26.
1.27.

1.28.

Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH
povinen uhradit DPH.
Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzav ení Smlouvy o dílo.
Mén práce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzav ení Smlouvy o dílo.
Obalový materiál – palety, d evěné desky či jiné věci, které slouží pro pot eby
p epravy nebo ochrany P edmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, d evěné desky nebo jiné věci.
P ejímací ízení – proces, p i kterém Zhotovitel p edává a Objednatel
kontroluje a p ebírá Dílo, nebo je odmítá.
P edávací protokol – listina osvědčující p edání a p evzetí Díla nebo jeho části,
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části P edání a p evzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat
práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo;
Záruční doba činí 24 měsíců.
TÚDC – Technická úst edna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAV ENÍ SMLOUVY O DÍLO
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Odpověď Smluvní strany na návrh na uzav ení Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není p ijetím návrhu.
I pozdní p ijetí návrhu na uzav ení Smlouvy o dílo má účinky včasného p ijetí, pokud
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou
Smluvní stranu, že p ijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě
s návrhem.
Plyne-li z písemnosti, která vyjad uje p ijetí návrhu na uzav ení Smlouvy o dílo, že byla
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její
p eprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní p ijetí účinky včasného p ijetí,
ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní
stranu, že považuje návrh za zaniklý.
Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze p ijmout návrh na uzav ení Smlouvy o dílo tak,
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzav ení Smlouvy o dílo i v p ijetí návrhu
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo p esto uzav ena s
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v
rozporu; to platí i v p ípad , že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to
n která ze Smluvních stran nejpozd ji bez zbytečného odkladu po vým n
projevů vůle, Smlouva o dílo uzav ena není.
Smlouva o dílo může být uzav ena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO
8.

9.
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Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a
Objednatel se zavazuje Dílo p evzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a p íslušnou DPH,
bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho
části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve
Smlouvě o dílo a zároveň
9.1.
v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla,
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem
sjednaným ve Smlouvě o dílo,
9.2.
v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy
o dílo a není-li v ní vyjád en pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a

10.

11.
12.

to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem
sjednaným ve Smlouvě o dílo,
9.3.
v souladu s Ve ejnoprávními podklady,
9.4.
v souladu s požadavky právních p edpisů a p íslušných ČSN.
Je-li jakost či provedení P edmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo p edlohou, musí
P edmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo p edloze. Liší-li se jakost
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo p edloha, rozhoduje Smlouva o
dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo p edloha jakost nebo provedení rozdílně,
nikoliv však rozporně, musí P edmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo
p edloze.
Opat uje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování p i provádění Díla, je povinen
opat it věc novou, nepoužitou a neopot ebovanou.
Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání p íslušného Rozhodnutí
Zhotovitele t eba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční
částky, než Cenu díla a p ípadně p íslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno
právo Zhotovitele na p ípadnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných
sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje p edpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a p edpokládané zvýšení
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho
části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a halé ové vyrovnání v p ípadě
uvedení na faktu e/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 - ZM NA CENY DÍLA
19.

20.
21.

22.

23.
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Změna ceny díla je možná pouze v p ípadě
19.1. víceprací nebo méněprací,
19.2. zjistí-li Zhotovitel p i kontrole projektové dokumentace p edané mu
Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady
Zhotovitele,
19.3. v jiných p ípadech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
V p ípadě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými
cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena
obvyklá.
V p ípadě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou p edal
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo,
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují
smluvní strany obdobně jako p i oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzav ením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a p ípadnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a p ípadnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne
p evzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního
provozu později než p evzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a p ípadná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu
Objednatele.
Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzav ených
dodatků, její p ílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o p evzetí potvrzeného
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele
nejméně následující údaje:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních
nejpozději 15 dnů p ed uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.
Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala d íve, než uplyne doba
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.
Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v p edchozím
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a p ípadnou DPH ve lhůtě splatnosti
určené ve Výzvě k úhradě.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve
ve ejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit
daň z p idané hodnoty p ímo místně a věcně p íslušnému správci daně zhotovitele.
Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude p edávat Objednateli Dílo
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě p edávané části Díla poté,
co Objednatel p evezme p íslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních
podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLN NÍ
37.

Zhotovitel je povinen p edat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo.
Nelze-li takto místo p edání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve
kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo p edat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění
do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo
p edat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 8 - DOBA PLN NÍ
38.
39.
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Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzav ení
Smlouvy o dílo.
Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo p evzít a není zároveň v prodlení s p evzetím Díla.
P ipadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel

40.
41.

v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto
odstavce.
Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy
bez zbytečného odkladu.
Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech
informovat.

ČÁST 9 - PROVÁD NÍ DÍLA
42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
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Zhotovitel provede Dílo s pot ebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k
provedení Díla pot eba.
P i provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán p íkazy Objednatele
ohledně způsobu provádění Díla.
Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se
realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními p edpisy
stanovených povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí p evzatých od Objednatele nebo p íkazů daných mu Objednatelem k
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p i vynaložení odborné
péče.
P ekáží-li nevhodná věc nebo p íkaz v ádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném
rozsahu p eruší až do výměny věci nebo změny p íkazu; trvá-li Objednatel na provádění
Díla s použitím p edané věci nebo podle daného p íkazu, má Zhotovitel právo požadovat,
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou p erušením
dle p edchozího odstavce.
Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím p edané věci nebo podle daného p íkazu
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé
pro nevhodnost věci nebo p íkazu.
Harmonogram
Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen
jej p edložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzav ení Smlouvy o dílo, nejpozději
však do 10 dnů ode dne uzav ení Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v p ípadě změny vždy
p edat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provád ní prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních
podmínek, Ve ejnoprávních podkladů, právních p edpisů nebo p íslušných ČSN, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a Dílo prováděl ádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v
p imě ené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prově ení prací, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými. Zhotovitel je povinen
vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny p ed termínem, v němž budou p edmětné
práce zakryty nebo znep ístupněny.
P ed zakrytím nebo znep ístupněním prací je Zhotovitel povinen po ídit podrobnou
fotodokumentaci prací a p edat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči
bez zbytečného odkladu po po ízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole p es včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn p edmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto p ípadě Objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly ádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
Zhotovitel.

55.

56.
57.
58.
59.

60.
61.

62.

63.
64.

65.

66.
67.

68.

69.

70.
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Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ově ení
jakékoliv části Díla z důvodu podez ení, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo,
Obchodním podmínkám, Ve ejnoprávním podkladům, právním p edpisům nebo
p íslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podez ení bylo správné, nese náklady spojené
s vykonáním zkoušek nebo ově ením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pově ená osoba
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro ádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele p ípadně osob vykonávajících funkci
technického dozoru a autorského dozoru.
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo
p izvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pově ená osoba.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola
postupu prací, p ipomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a
autorského dozoru a stanovení p ípadných nápravných opat ení a úkolů.
Objednatel nebo jím pově ená osoba po izuje z kontrolního dne zápis, který p edá všem
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových
látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá p i provádění
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kou ení,
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDCG -O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného p edpisu, který
uvedenou směrnici p ípadně nahradí.
Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá p i
provádění P edmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo.
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá p i provádění P edmětu Díla,
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou
směrnicí.
Dodržování podmínek stanovisek p íslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet p i provádění Díla veškeré podmínky vyplývající
z Ve ejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen
nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v p ípadě
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že p i realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen
na vyzvání Objednatele provést nápravu, p ičemž veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci či p edepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití
nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Ve ejnoprávních podkladů,
právních p edpisů nebo p íslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele
použitých materiálů jsou součástí Dokladů.
Částečné pln ní
Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění P edmětu díla, aniž by částečné plnění
bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění
p ijmout. P ijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání

71.

72.

73.

74.

75.

76.
77.

Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li
Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
Dojde-li k jakémukoliv úrazu p i provádění Díla nebo p i činnostech souvisejících s
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšet ení úrazu a sepsání p íslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel p evzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani
žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez p edchozího písemného svolení Objednatele
užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout t etím osobám.
Zhotovitel je povinen p i provádění Díla postupovat v součinnosti s p ípadnými jinými
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší mí e plnit
jejich závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost p i provádění Díla v rozsahu
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Budeli Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle p edchozí věty, je
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným p edstihem vyzvat a
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
Zhotovitel na sebe p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského
zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.

85.

Ustavení této části se užijí v p ípadě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy P edmětu díla
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prově uje, zda P edmět díla je za p edpokládaných provozních
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Ve ejnoprávními podklady,
právními p edpisy a p íslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést p ed p edáním Díla Objednateli, do doby
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Ve ejnoprávní podklady,
právní p edpisy nebo p íslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré
vady, které bude P edmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li P edmět díla k poslednímu dni doby
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu P edmět díla vykazovat vady bránící
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních
stran, jinak o 24 hodin.
Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou p evzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - P EPRAVA DÍLA
86.
87.

88.
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Ustavení této části se užijí v p ípadě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem p edání
Objednateli p epravováno.
Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí t eba P edmět díla zabalit, Zhotovitel P edmět díla
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení P edmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak
dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem pot ebným pro uchování P edmětu díla a jeho
ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby p evzetí P edmětu díla
Objednatelem jako vratný, a to p ímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným
z ejmým způsobem, ze kterého bude z ejmé, který Obalový materiál je vratný, je
Objednatel oprávněn p edat Zhotoviteli p i p edávacím ízení (viz ČÁST 13 - Obchodních
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo

89.

90.

91.

92.

93.
94.

nižšího stupně opot ebení. V rozsahu p edání Obalového materiálu Objednatelem
Zhotoviteli dle p edchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle
p edchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný
Obalový materiál. Výše zálohy nesmí p esáhnout dvojnásobek po izovací ceny
Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od p evzetí P edmětu díla
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opot ebení.
Bez zbytečného odkladu po p evzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný
Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opot ebení ani do
dvou let od p evzetí P edmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel P edmět díla Objednateli odesílá prost ednictvím dopravce, umožní
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z p epravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to
Objednatel Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel P edmět díla Objednateli odesílá prost ednictvím dopravce, je
Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby P edmět díla byl dodán
Objednateli v době uvedené v odstavci 39 Obchodních podmínek.
Je-li t eba provést vyložení P edmětu díla z dopravního prost edku, je vyložení povinen
provést Zhotovitel na své náklady.
Je-li Objednatel v prodlení s p evzetím P edmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s
ním nakládat, pro Objednatele způsobem p imě eným okolnostem. P evzal-li Objednatel
P edmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem p imě eným okolnostem.
Smluvní strana, která uchovává P edmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním P edmětu díla, nemůže jej
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ
95.
96.
97.
98.

99.

Zhotovitel je oprávněn pově it provedením části Díla t etí osobu – poddodavatele.
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pově it provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud
je poddodavatel uveden v p íloze Smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli
ze Smlouvy o dílo, a to p imě eně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v
zadávacím ízení, se budou podílet na provedení p íslušné věcně vymezené části Díla v
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s p edchozím písemným souhlasem
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení
žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
99.1. prost ednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím ízení
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
99.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA
100. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a p evzetím Díla
Objednatelem, včetně p evzetí veškerých Dokladů.
101. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
101.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,

9/17

102.

103.

104.

105.
106.

107.

108.
109.

110.

111.
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101.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity p i provádění
Díla,
101.3. zápisy a osvědčení o všech p edepsaných zkouškách, mě eních,
101.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
101.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
101.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními p edpisy,
101.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak
znep ístupněné,
V p ípadě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Ve ejnoprávní podklady, právní
p edpisy nebo p íslušné ČSN p edepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a mě ení či
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení p ed p edáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo p evezme za p edpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo,
Obchodním podmínkám, Ve ejnoprávním podkladům, právním p edpisům a p íslušným
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky,
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro p edání Díla bude ově eno v rámci p ejímacího ízení. Zhotovitel
je povinen písemně vyzvat Objednatele k p evzetí Díla (zahájení p ejímacího ízení).
P ejímací ízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn p izvat k účasti v p ejímacím ízení i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.
O průběhu p ejímacího ízení bude Zhotovitelem po ízen zápis s identifikací vad Díla,
pokud budou v průběhu p ejímacího ízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro
zpracování P edávacího protokolu. Zpracování návrhu P edávacího protokolu zajistí
Zhotovitel.
P edávací protokol obsahuje
107.1. výslovný souhlas Objednatele s p evzetím Díla
107.2. datum p evzetí Díla,
107.3. prohlášení Objednatele, zda p ebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
107.4. soupis zjištěných vad nebránících ádnému užívání Díla,
107.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opat ení (byla-li
dohodnuta),
107.6. soupis Dokladů p edaných Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel p evezme Dílo bez výhrad, je-li v p edávacím ízení zjištěno, že Dílo je prosté
vad.
P evezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně
dle ustanovení odstavců 138 - 152 Obchodních podmínek, p ičemž pro odstranění vad
platí doba sjednaná v P edávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného
podpisu P edávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v
P edávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
V p ípadě, že Objednatel Dílo nep evezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán
záznam s uvedením důvodu nep evzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran.
Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
V p ípadě nep evzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad.
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele.
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle
p edchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve
stanovené lhůtě odstranit vady i v p ípadě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá.
Náklady na odstranění v těchto sporných p ípadech nese až do vyjasnění nebo do
vy ešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení
náhradního p ejímacího ízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2
pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

112. Podpisem P edávacího protokolu nebo záznamu o nep evzetí Díla je p ejímací ízení
ukončeno.
113. Pro průběh náhradního p ejímacího ízení se užijí ustanovení odstavců 103 - 112
Obchodních podmínek obdobně.
114. P ipouští-li to povaha P edmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel
právo, aby byl P edmět díla p ed ním p ekontrolován nebo aby byly p edvedeny jeho
funkce.
115. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského
zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
116. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
117. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá
Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo
jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
118. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským
dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
119. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 116 a 117 p imě eně.
120. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele p echází okamžikem
oboustranného podpisu P edávacího protokolu. Pokud nebyly s P edmětem díla p edány
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nep edaných
Dokladech až do jejich p evzetí Objednatelem.
121. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
122. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen
Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle
jeho pokynů.
123. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLN NÍ A ZÁRUKA
124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho p evzetí Objednatelem vyhovovat
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami,
Ve ejnoprávními podklady, právními p edpisy a p íslušnými ČSN.
125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem
v Nabídce.
126. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud
k němu uplatňuje právo t etí osoba.
127. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po
celou dobu od okamžiku jeho p evzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby
zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek.
128. Záruční doba začíná běžet dnem p evzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části,
je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu,
je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního
provozu později než okamžik p evzetí Díla, resp. jeho poslední části.
129. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže p i p evzetí Objednatelem nebo kdykoliv
od p evzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v
odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek.
130. Objednatel má práva z vadného plnění i v p ípadě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již p i uzav ení Smlouvy o dílo.
131. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po p echodu nebezpečí
škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo
jakákoliv t etí osoba, jejímž prost ednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o
dílo.
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132. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opot ebení P edmětu díla, které je obvyklé
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako P edmět díla.
133. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opot ebení P edmětu díla, ke kterému do konce
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek,
Ve ejnoprávních podkladů, právních p edpisů a p íslušných ČSN na jakost a provedení
P edmětu díla nemělo dojít.
134. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo t etími osobami,
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny,
které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATN NÍ PRÁV Z VADNÉHO PLN NÍ
135. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
136. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem,
preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen p ijetí reklamace bez zbytečného
odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se
vada projevuje.
137. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v poslední den Záruční doby. P ipadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo
svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli
nejblíže následující pracovní den.
138. Má-li P edmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
138.1. na odstranění vady dodáním nového P edmětu díla nebo jeho části bez vady,
pokud to není vzhledem k povaze vady zcela z ejmě nep imě ené, nebo dodání
chybějící části P edmětu díla,
138.2. na odstranění vady opravou P edmětu díla nebo jeho části,
138.3. na p imě enou slevu z Ceny díla, nebo
138.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.
139. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového P edmětu díla nebo
jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li
Objednatel ádně užívat P edmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
140. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 138 kombinovat, je-li to vzhledem
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem
odporují (nap . dodání nové části P edmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část
P edmětu díla).
141. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná.
142. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co
jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou
nebo dodáním nového P edmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit
nep imě ené náklady.
143. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRAN NÍ VAD
144. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen
neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované
vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
145. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
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146. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle p edcházejícího odstavce,
je Objednatel oprávněn
146.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobou na účet Zhotovitele,
146.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
146.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.
147. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle
p edchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
148. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
149. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
150. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a
p ípadnou p íslušnou DPH odhadem p imě eně odpovídající jeho právu na slevu.
151. P i dodání nového P edmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady
Zhotovitele P edmět díla nebo jeho část původně dodanou.
152. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o
dílo než P edmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 135 – 151 obdobně.
153. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠT NÍ
154. Ustanovení této části se užijí v p ípadě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je
povinen být pojištěn pro p ípad odpovědnosti za škodu způsobenou p i výkonu činnosti.
155. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů
od uzav ení Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzav enou pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem p i výkonu činnosti t etím
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně
díla.
156. Zhotovitel je povinen p edložit Objednateli uzav enou pojistnou smlouvu dle této části
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzav ení Smlouvy o dílo a dále
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy
k tomu byl Objednatelem vyzván. V p ípadě změn v pojištění je Zhotovitel povinen
bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a p edložit dokumenty dokládající tyto
změny.
157. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kte í se budou podílet na provedení
Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro p ípad škody
způsobené poddodavatelem p i výkonu činnosti t etím osobám s limitem pojistného
plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
158. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy
o dílo.
159. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
160. Zhotovitel je povinen p i provádění Díla postupovat tak, aby p i provádění Díla ani
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví.
Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je
Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva
náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
161. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli p i provádění Díla,
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162.
163.
164.

165.

které jsou nebo budou p edmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
161.1. bezúplatně,
161.2. jako nevýhradní,
161.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
161.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke
všem známým způsobům užití,
161.5. bez množstevního omezení.
Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvo ící součást licence nebo podlicence poskytnout
nebo též postoupit t etí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo auto i autorského díla,
jež je součástí nebo p íslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu
bezúplatně právo
164.1. upravit či jinak změnit označení autora,
164.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
164.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či za adit do díla
souborného.
Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní,
který je p edmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez p edchozího
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je
nesmí poskytnout t etím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení.
167. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních p edpisů.
168. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do
odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
169. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz z ídit zástavní právo k pohledávce, byť
by takové postoupení a/nebo z ízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty p ípadného p íslušenství ke
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
170. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních
podmínek nebo Ve ejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5% z Ceny díla za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti.
171. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá p i provádění díla jakoukoliv
povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kou ení, požívání
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-G -O10
ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na
základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení
souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý
jednotlivý p ípad.
172. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.
173. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
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ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOV DNOST ZHOTOVITELE
174. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek
Objednatele i t etích osob p ed jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
175. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Ve ejnoprávních podkladů,
právních p edpisů a p íslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo t etím osobám, je
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně p ípadných sankcí
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž p íčinou bylo porušení smluvních
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou t etím osobám, je povinen
způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
176. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození,
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a
jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo t etích osob.
177. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo,
Obchodními podmínkami, Ve ejnoprávními podklady, právními p edpisy a p íslušnými
ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu p íslušnými orgány státní správy
v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti
s respektováním p íkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na
jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opat ené věci,
na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
178. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo,
Obchodních podmínek, Ve ejnoprávních podkladů, právních p edpisů a p íslušných ČSN
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila
mimo ádná nep edvídatelná a nep ekonatelná p ekážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
P ekážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl
Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani p ekážka, kterou byl Zhotovitel povinen
p ekonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO
179. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
180. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o
dílo již p i uzav ení Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní
strana Smlouvu o dílo neuzav ela, pokud by toto porušení p edvídala, nebo je-li porušení
povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno;
v ostatních p ípadech se má za to, že porušení podstatné není.
181. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele
s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než
30 dní.
182. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
182.1. z důvodů uvedených v části P edání a p evzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních
podmínek),
182.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o na ízení exekuce vůči Zhotoviteli jako
povinnému,
182.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
182.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba,
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti
s Dílem nebo jeho prováděním,
182.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek ízení,
182.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
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183. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní
strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li
na výzvu oprávněné Smluvní strany p imě enou jistotu.
184. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže
volbu již sama změnit.
185. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o
dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající
Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné p imě ené lhůtě, kterou jí druhá
Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
186. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o
dílo odstoupila.
187. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nep imě eně krátkou dodatečnou
lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně
poskytnuta jako p imě ená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o
dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
188. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od
nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části
Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.
189. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To
neplatí, nemají-li již p ijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
190. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se p edání a p evzetí Díla, p ičemž
p ejímací ízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních
podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny
plnit v době ode dne p evzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
191. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.
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Částečné pln ní
Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla,
provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.
Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti
se Smlouvou o dílo nesmí být z ízeno zástavní právo.
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu
byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zp ístupněny, p edány
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či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně ve ejně p ístupné, nebo těch, které se bez
zavinění Zhotovitele ve ejně p ístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a
informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo
t etích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma
p ípadů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně ve ejně p ístupné
bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na p ípady, kdy je
Zhotovitel povinen zve ejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti
uložené mu právním p edpisem nebo rozhodnutím orgánu ve ejné moci.
Poskytování informací
Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním Smlouvy o dílo včetně
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných právních
p edpisů.
Kontrola
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů,
povinen spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prost edků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
200.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prost edků
Evropské unie,
200.2. poskytnout p i takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
200.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou
pravidly, jimiž se ídí financování Díla z prost edků Evropské unie.
Jazyk
Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže
český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby
Smluvní strany.
Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendá ní den, měsíc nebo rok, není-li
uvedeno jinak.
Reference
Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost
pouze s p edchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule
Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením,
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení
nahrazovaného.
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