
Dodatek č. 4
ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 4 / 2002 - TÚDC - OJMP

(dále jen „smlouva“)

BM KV:
INTERNÍ ČÍSLO SMLOUVY:

¿■‘<‘* 1 U  O ís

Objednatel: EDIKT a.s.
Sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

Zapsána: u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 
904

IČO: 25172328

Vykonavatel:
Sídlo: 

Zapsána: 
Organizační jednotka: 

Sídlo; 
Zastoupená: 

IČO: 
DIČ:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
u rejstříkového soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363,190 00 Praha 9 - Libeň
Ing. Jiřím Suchánkem - ředitelem
70994234
CZ70994234

Dodatek upravuje s účinností od 1. 1. 2013 smlouvu následujícím způsobem:

Celá tabulka smluvních cen za provedené výkony ověřování jakosti (článek IV. Cena výkonu) 
se mění následovně:

Název položky Výše úhrady (Kč / jedn.)
kolejnice širokopatní, jazykové, srdcovkové 124,00 1 t
válcovaný materiál 121,00 1 t
odborná konzultace 662,00 1 hod
běžný denní výkon 4965,00 1 den

Za objednatele:

V dne 2^?/ 2,

Za vykonavatele:

V Praze dne fyj.iO '£>/(_

IĚ 25172328 BIG 6Z25172328 tel; 387412524



Dodatek č. 3
ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 4 / 2002 - TÚDC - OJMP

(dále jen „smlouva“)

Interní čís‘o sni, C

Objednatel: EDIKT a.s.
Sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

Zapsána: u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 
904

IČO: 25172328

Vykonavatel:
Sídlo: 

Zapsána: 
Organizační jednotka: 

Sídlo: 
Zastoupená: 

IČO: 
DIČ:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
u rejstříkového soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň
Ing. Jiřím Suchánkem - ředitelem
70994234
CZ70994234

Dodatek upravuje s účinností od 1.1.2011 smlouvu následujícím způsobem:

Celá tabulka smluvních cen za provedené výkony ověřování jakosti (článek IV. Cena výkonu) 
se mění následovně:

Název položky Výše úhrady (Kč / jedn.)
válcovaný materiál 110,00 1 t
odborná konzultace 662,00 1 hod
běžný denní výkon 4965,00 1 den

Za objednatele: Za vykonavatele:

V dne

Rudoiíovské 461/^5, 370 01 České Budějovice 
16 25172828 OIG CZ26172328 t*1.987418534

V Praze dne
1 1  &



Dodatek č. 2
ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 4 / 2002 - TÚDC - OJMP

(dále jen „smlouva“)

Sídlo:
Zapsána:

Objednatel:

IČO:

EDIKT, a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, ě. vložky
904
25172328

Vykonavatel:
Sídlo: 

Zapsána :

Sídlo:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:

České dráhy, a.s.,
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 11015 
u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039

v

Technická ústředna Českých drah 
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň 
Ing. Jiřím Suchánkem - ředitelem 
70994226 
CZ70994226

Dodatek upravuje s účinností od 1.1.2008 smlouvu následujícím způsobem:

1. Výše úhrady za provedené výkony ověřování jakosti (k či. IV. Cena výkonu):
Celá tabulka smluvních cen za provedené výkony ověřování jakosti se mění následovně: 

Název položky Výše úhrady (Kč / jedn.)
v á l c o v a n ý  m a t e r i á l 1 0 0 , 0 0 1 t

o d b o r n á  k o n z u l t a c e 5 1 0 . 0 0 1 h o d

b ě ž n ý  d e n n i  v ý k o n 4 1 0 0 . 0 0 1 d e n

2. První odstavec pod tabulkou smluvních cen (v čl. IV. Cena výkonu) se vypouští a 
nahrazuje následujícím:
Položky „odborná konzultace“ nebo „běžný denní výkon“ budou fakturovány pouze 
v případě, že k ověření bude předloženo malé množství materiálu, takže by fakturace dle 
množství nepokryla náklady vykonavatele, popř. v jiných výjimečných případech po 
dohodě s objednatelem. V tomto případě mohou být po dohodě fakturovány i cestovní 
náhrady.

3. Článek V. Platební vztahy se celý (včetně názvu) mění následovně:

V. Platební podmínky a sankce
Vykonavatel vystaví daňový doklad (fakturu) za provedený výkon nejpozději do 15 dnů 
po ukončení zdanitelného plnění. Doba splatnosti faktur se stanovuje do 30 dní po jejich 
doručení.
Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši řepo sazby stanovené Českou národní bankou, 
zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení 
dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši řepo sazby stanovené Českou národní 
bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.



Fakturačním podkladem je fakturační soupis potvrzený objednatelem nebo fakturační 
soupis obsahující jednoznačný odkaz na související platné Protokoly o ověření jakosti, 
které jsou součástí dokladů zasílaných s dodávkou materiálu.

Za objednatele:

V dne S S .flfd P ?

Za vykonavatele:

V Praze dne t£CTV
:T 'A H

2/2



Dodatek č. 1
ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 4 / 2002 - TÚDC - OJMP ze dne 27.5,2002

Obě smluvní strany se s účinností od 1.1.2003 dohodly na následující změně:

V souvislosti se zákonem č. 77 / 2002 Sb., („transformační zákon“) se mění právní forma 
a identifikační údaje vykonavatele následovně:

Vykonavatel: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 11015
Zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 

IČO: 70994226 
DIČ: 001-70994226

Jménem organizace smluvní vztah uzavírá tato organizační jednotka:
Technická ústředna dopravní cesty
Sekce tratí a budov

Se sídlem: Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petr Sychrovský, vedoucí sekce 

Styčný pracovník:. ........................... 
Bankovní spojení:................................. . ................... 

Číslo účtu:.......................... 
Telefon: .................... 

Fax: ....................

Za objednatele:

v ..A... A & lA í ui  .
Dne .......

Za vykonavatele:

V Hradci Králové 
Dne 30.4.2003

Podpis oprávněné osoby 
razítko

RUvjj!:o’. 2.<á 4o1/95, 37C 01 České Eocíjjovjce 
ICO 25172328 DIČ 077-25172328 tel 038/7410054

____________________________________ Wl____________________________________
České dráhy, a.s„ Praha 1, nábř. L. Svobody 1222, PSČ 110 15 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze-oddíl B, vložka 8039
Technická ústředna dopravní cesty, sekce tratí a budov
Adresa: Riegrovo náměstí č. 914, 500 02 Hradec Králové IČ: 70994226 DIČ: 001-70994226
Tel.: ................... ....... ..................... . . . . ............................ .................. ..............



/ M L

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI
č. 4/2002-TU DC-OJM P

uzavřená ve smyslu § 591 a souvisejících Obchodního zákoníku v platném znění

L
Obchodní jméno: 

Se sídlem: 
Zapsána:

Zastoupená:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Telefon: 
Fax:

Styčný pracovník:

I. Strany

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

v

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl B, ě. vložky 904
ředitelem p. ing. Ivanem Míškem
25172328
077-25172328
........................................
...........................
.....................
.....................
....... ....................

dále jen „objednatel“

2.
Obchodní jméno: České dráhy, státní organizace, nábř. L.Svobody 12, Praha 1 

Zapsána : v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
oddíl A, vložka 7764

Jménem organizace smluvní vztah uzavírá tato organizační jednotka:
Technická ústředna dopravní cesty, sekce tratí a budov 

Se sídlem: Riegrovo nám. ě. 914, Hradec Králové, PSČ 500 02 
Zastoupená: vedoucím sekce ing. Petrem Sychrovským 

IČO: 48118664 
DIČ: 001-48118664

Bankovní spojení: .................................................. 
Číslo účtu: ......................... 

Styčný pracovník: ........................... 
Telefon: ..................... 

Fax: .....................

dále jen „vykonavatel“

uzavřeli na základě vzájemné výhodnosti následující Smlouvu o kontrolní činnosti:



Smlouva o kontrolní činnosti č. 4 / 2002 - TÚDC - OJMP

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je ověření jakosti materiálu/výrobku dle oddílu IV této smlouvy a 

v množství dle konkrétního požadavku objednatele. Místo ověření jakosti bude dohodnuto 
při konkrétní dodávce.

Ověření proběhne v souladu s normami ČSN ISO řady 9000 a souvisejícími právními 
předpisy a zejména v souladu s technickými podmínkami dodacími (dále jen TPD).

U finálních výrobků bude provedeno i ověření jakosti stanovených dílčích komponentů 
nebo částí.

III. Doba plnění
Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

IV. Cena výkonu

Předmět smlouvy bude proveden za smluvní cenu ve výši:
položka název  po ložky je d n o tka sazba v Kč

1 kolejnice 1 t 84,00
41 podkladnice, svěrky, kolejnicové spojky 1 t 101,00
42 lité podkladnice 1 ks 3,40
61 tyčová ocel, trubky 1 t 101,00
62 plechy tlusté 1 t 90,00
63 tvarová ocel 1 t 88,00
64 odlitky, výkovky, oprac. díly do 500 Kč 1 ks 8,10
65 odlitky, výkovky, oprac. díly 500 - 1000 Kč 1 ks 20,10
66 odlitky, výkovky, oprac. díly 1000 - 5000 Kč 1 ks 55,00
67 odlitky, výkovky, oprac. díly 5000 - 10000 Kč 1 ks 124,00
68 odlitky, výkovky, oprac. díly nad 10000 Kč 1 ks 286,00
111 odborná konzultace 1 hod 450,00
112 běžný denní výkon 1 den 3600,00

Fakturovanou částkou je potom součin množství a smluvní ceny za měrnou jednotku.
Sazba DPH bude stanovena a daň účtována zvlášť dle v době fakturace platného znění 

Zákona o DPH.

V případě podstatné změny kalkulačních podmínek vykonavatele se smluvní strany 
zavazují jednat o změně smluvní ceny. Dohodnutá změna bude mít formu písemného 
dodatku oboustranně odsouhlaseného.

V. Platební vztahy
Vykonavatel vystaví daňový doklad (fakturu) za provedený výkon do 10 dnů po jeho 

ukončení, v případě průběžného plnění do 10 dnů po ukončení měsíce.
Doba splatnosti faktur se stanovuje do 21 dní po jejich doručení.

Poplatek z prodlení platby se stanovuje ve výši 0,05% z fakturované částky, a to za každý 
den prodlení po termínu splatnosti, a je předmětem samostatné fakturace.

Fakturačním podkladem je objednatelem nebo výrobcem potvrzený fakturační soupis, 
popř. evidenční výtisk Protokolu o ověření jakosti.

2 /3



Smlouva o kontrolní Činnosti Č. 4 / 2002 - TÚDC - OJMP

VI. Podmínky plnění
Vykonavatel se zavazuje vystavit a dodat k fakturačním dokladům objednatele - 

"Protokol o ověření jakosti".
Originál Protokolu o ověření jakosti je dokladem Českých drah o ověření jakosti 

mateřiálu/výrobku a je nezbytnou součástí dokladů nutných k převzetí materiálu/výrobku 
pro užití na drahách nebo díla, jehož součástí se materiál/výrobek stává (viz § 417 O Z), 
pokud příslušné TPD nestanovují jinak. Tento originál nelze kopírovat. V případě 
dodatečného požadavku objednatele na rozdělení dodávky bude originál Protokolu 
rozepsán ve Středisku jakosti materiálu TUDC v Nezamyslicích (tel. 0508-388121).

Vykonavatel vystaví pro potřeby archivace u výrobce „evidenční výtisk“ výše uvedeného 
Protokolu. Druhý evidenční výtisk se archivuje u Střediska jakosti materiálu TUDC.

Vykonavatel se zavazuje provést fyzické označení kontrolovaného materiálu/výrobku 
předepsaným označením a znakem kontrolora dle příslušných TPD.

Objednatel zajistí oprávněnému pracovníkovi vykonavatele (kontrolor jakosti) vstup do 
svých výrobních objektů, v případě potřeby i svých subdodavatelů. Dále se zavazuje, že 
zajistí odpovídajícím způsobem na své náklady bezpečnost pracovníků vykonavatele.

VII. Závěrečná ustanovení
Účinnost této Smlouvy nastává dnem podpisu oběma stranami. Smlouva může být po 

vzájemné dohodě doplňována formou písemných dodatků, podepsaných a schválených 
oběma stranami.

Smlouvu lze vypovědět předčasně kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta se 
stanoví tříměsíční, přičemž lhůta běží od prvého dne následujícího měsíce po datu doručení 
druhé straně. Výpověd se podává písemně, formou doporučeného dopisu.

Obě strany se zavazují, že si vzniklé vzájemné pohledávky vypořádají či uhradí i po 
ukončení platnosti této Smlouvy.

Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá strana obdrží dvě vyhotovení.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1084484

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 614e837e-79b9-4968-aa42-df292fb5ca3c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Aneta HEJTMÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2020 14:58:02
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