
SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI
č. D/E/741/400/2013/TÚDC

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

Obchodní jméno: Milan Hroch
Se sídlem: Za Školou 833, 789 61 Bludov 

Zapsána: u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 12893 
Zastoupená: M/L90J U f C & C f l  

IČO: 60970456 
DIČ: C l -

2.
Obchodní jméno: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00
Zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

oddíl A, vložka 48384 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234

Jménem organizace smluvní vztah uzavírá tato organizační jednotka: 
Technická ústředna dopravní cesty

Se sídlem: Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň 
Zastoupená: ředitelem ing. Jiřím Suchánkem 

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

Osoby oprávněné jednat:
.................................- ve věcech smluvních 
......................... - ve věcech technických 

Telefon: .................. 
Fax: ..................

dále jen „vykonavatel“

uzavřeli na základě vzájemné výhodnosti následující Smlouvu o kontrolní činnosti:
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II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je ověřování kvality produktu dle oddílu IV. této smlouvy. Předmět, 

místo a termín ověření kvality budou dohodnuty telefonicky nebo písemně.
Ověření proběhne v souladu s technickými podmínkami dodacími (dále jen TPD), popř. 

s dalšími technickými specifikacemi a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, (dále jen SŽDC) dohodnutými mezi SŽDC a výrobcem.

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

IV. Cena výkonu
Předmět smlouvy bude proveden za smluvní cenu ve výši:

Výše úhrady (Kč / jedn.)
30 000 1-2 dny

Název položky
ověření kvality formou auditu

Fakturovaná částka za ověření kvality formou auditu obsahuje kromě vlastního výkonu 
dvou auditorů i přípravu auditu a zpracování výsledků, a také další související činnosti.

Pokud tržby objednatele za dodávky materiálu/výrobku podle TPD a dalších specifikací 
SŽDC byly od minulého auditu nižší než 1 000 000 Kč a pokud to objednatel uplatní a 
včas a hodnověrně doloží, účtuje vykonavatel za ..ověření kvality formou auditu“ 3% 
těchto tržeb (zaokrouhleno na celé tisíce nahoru). Toto ustanovení se netýká auditů 
mimořádných.

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 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 14 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 kopie Protokolu z auditu.

VI. Podmínky plnění
Dohodnutá četnost auditů je jednou za pět let. SŽDC může rozhodnout o odložení auditu.
Vykonavatel se zavazuje před auditem zaslat objednateli „Plán auditu“ a do 15 dnů po 

jeho skončení vystavit a dodat k fakturačním dokladům objednatele "Protokol z auditu".
Objednatel zajistí oprávněnému zaměstnanci vykonavatele za účelem ověření kvality 

vstup do svých výrobních objektů, a to včetně přístupu k výrobním a zkušebním zařízením 
a do skladů a poskytne též nezbytné kancelářské prostory a potřeby. Dále se objednatel 
zavazuje, že zajistí odpovídajícím způsobem na své náklady bezpečnost zaměstnanců 
vykonavatele (v případě potřeby včetně zapůjčení předepsaných osobních ochranných 
pracovních pomůcek), zajistí poskytnutí příslušných technických norem a dokumentace, na
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vyžádání zajistí předložení výsledků a zápisů z výrobních kontrol, popř. dalších záznamů 
o kvalitě.

Objednatel se dále zavazuje informovat vykonavatele nejméně 21 dní předem o každé 
dodávce výrobků podle TPD s uvedením odběratele, termínu expedice, množství a místa 
určení. Po realizaci každé dodávky materiálu/výrobku zašle objednatel vykonavateli kopie 
v TPD dohodnutých dokladů o kvalitě dodávky. Nesplnění dohodnutých podmínek, vážné 
a systémové neshody nebo odůvodněné podezření na nekvalitní dodávky mohou být 
důvodem provedení mimořádného auditu na náklady objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že budou jednotlivá smluvní ustanovení plnit a možné potíže, 
které se vyskytnou při plnění smlouvy, se budou snažit řešit dohodou.

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

být po vzájemné dohodě doplňována formou písemných a průběžně číslovaných dodatků, 
podepsaných a schválených oběma smluvními 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. Výpověď 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.

Za objednatele : Za vykonavatele : 

V Praze 

dne r  Li
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1178740

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f90344e-c4c1-4261-b86e-0b7ef77b8259

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: 23.10.2020 15:39:01
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