
SPRÁVA
ŽELEZN I C

Rám cová dohoda

„Dodávky užitkových vozidel pro resort  dopravy 2 020  -  2021"

č. Kupuj ícího: 1 3 1 7 2 / 2 0 2 1 - SŽ- GŘ- O8

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")  v návaznost i na ustanovení § 2079 a násl. 
zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník")

(dále jen „ rámcová dohoda")

Sm luvní strany

Název:  Správa že leznic, státní organizace

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

IČO:  70994234

DIČ:  CZ70994234

zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze oddílu A, vložce 48384 

Zastoupena:  Bc. Jiř ím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupena:

Česká republika -  Drážní inspekce 

Těšnov 1163/  5, 110 00 Praha 1 

75009561 

CZ75009561

Mgr. Janem Kučerou, generálním inspektorem,

jej ím ž jm énem jedná Správa železnic, státní organizace na základě uzavřené Smlouvy o 
centralizovaném zadávání č.j . 47158/ 2020-SŽ-GŘ-O8 ze dne 30.07.2020.

a

Název:  Česká republika -  Státní plavební správa

Sídlo:  Jankovcova 4, 170 00 Praha 7

IČO:  00003352

DIČ:  CZ00003352

Zastoupena:  Mgr. Klárou Němcovou, ředitelkou,

Správa železnic, státní organizace Sídlo:  Dlážděná 1003/ 7, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Městským IČO:  709 94 234 DIČ:  CZ 709 94 234 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.spravazeleznic.cz1 / 9
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j ej ím ž jm énem jedná Správa železnic, státní organizace na základě uzavřené Smlouvy o 
cent ralizovaném zadávání č.j . 47158/ 2020-SŽ-GŘ-O8 ze dne 30.07.2020.

(dále jen „Kupuj ící" )

a

Název:  STRATOS AUTO, spol. s r.o.

Sídlo:  Brat ří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové -  Slezské Předměstí 

IČO:  620 28 367

DIČ:  CZ62028367

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Č. účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, spisová značka 
C/ 6989

Zastoupena:  Mart inem St rakošem, jednatelem

(dále jen „Prodávaj ící" )

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu.

Tato rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení nadlim itní veřejné 
zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona s názvem 
„Dodávky užitkových vozidel pro resort  dopravy 2020 - 2021" -  část  A, ev. č. veřejné zakázky 
ve Věstníku veřejných zakázek:  Z2020-034973 (dále jen „zadávací ř ízení") . Jednot livá 
ustanovení této rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky.

1. Účel a předm ět  rám cové dohody

1.1. Předmětem této rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkaj ících se 
veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody po dobu t rvání této 
rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky") .

1.2. Předmětem dílčích veřejných zakázek je zabezpečení dodávek užitkových vozidel dle 
Přílohy č. 2d (dále jen „užitková vozidla"  nebo také „zboží") .

1.3. Předmět  dílčích veřejných zakázek musí mít  vlastnost i stanovené ve všech právních 
předpisech a technických normách, které se k předmětu dílčích veřejných zakázek 
vztahuj í a zároveň si tyto vlastnost i zachová po dále uvedenou záruční dobu.

1.4. Předmět  dílčích veřejných zakázek, veškerá užitková vozidla, musej í být schválena 
pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/ 2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 
168/ 1999 Sb., o poj ištění odpovědnost i za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisej ících zákonů (zákon o poj ištění odpovědnost i z provozu 
vozidla) , ve znění zákona č. 307/ 1999 Sb., kterým se mění zákon č. 168/ 1999 Sb., 
o poj ištění odpovědnost i za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisej ících zákonů (zákon o poj ištění odpovědnost i z provozu vozidla) , 
ve znění pozdějších předpisů. Budou- li dodávána j iná (novější)  vozidla, musí i tato 
vozidla splňovat  podmínky dle předchozí věty.

2 / 9



2. Podm ínky uzavírání sm luv v rám ci této rám cové dohody

2.1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Kupuj ícím Prodávaj ícímu postupem 
uvedeným v této rámcové dohodě po dobu účinnost i této rámcové dohody a v 
souladu se všemi jej ím i podmínkami a taktéž obchodními podmínkami uvedenými v 
příloze č. 2a této rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka") . V rámci dílčí zakázky 
bude mezi Kupuj ícím a Prodávaj ícím uzavřena kupní smlouva na plnění dílčí veřejné 
zakázky (dále jen „kupní sm louva" nebo také „objednávka") , na základě které 
Prodávaj ící dodá zboží Kupuj ícímu podle jeho konkrétních potřeb. Kupní smlouvy 
budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této rámcové dohody.

Kupuj ící zaháj í dílčí zakázku zasláním písemné Výzvy k poskytnut í plnění (v souladu 
s Přílohou č. 2e této rámcové dohody Prodávaj ícímu. Písemná forma je splněna, i 
pokud Kupuj ící zašle Prodávaj ícímu Výzvu k poskytnut í plnění v elekt ronické 
podobě.

2.2. Objednávky Kupuj ícího dle odstavce 2.1 tohoto článku této rámcové dohody musí 
obsahovat  údaje pot řebné pro uzavření příslušné kupní smlouvy, tedy:

• označení smluvních stran,
• číslo této rámcové dohody,
• číslo objednávky,
• specifikaci a množství požadovaného zboží (užitkových vozidel) ,
• kontaktní osobu Kupuj ícího,
• cenu za plnění kupní sm louvy vypočtenou dle jednotkových cen této rámcové 

dohody a množství požadovaného množství užitkových vozidel (viz. Příloha č. 
2b této rámcové dohody) , včetně uvedení cen nadstandardní výbavy, pokud 
má být předmětem plnění,

• požadovaný termín dodání,
• místo dodání,
• případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění kupní smlouvy.

2.3. V případě pochybnost í či nejasnost í ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Prodávaj ící povinen vyžádat  si od Kupuj ícího ve lhůtě uvedené v následuj ícím 
odstavci této dohody doplňuj ící informace. Kupuj ící poskytuje doplňuj ící informace k 
objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené 
objednávky Prodávaj ícímu. Zasláním upravené objednávky Prodávaj ícímu je původní 
objednávka bez dalšího stornována a nemůže být  j iž akceptována Prodávaj ícím.

2.4. Prodávaj ící j e povinen na objednávku Kupuj ícího reagovat  písemně na emailovou 
adresu Kupuj ícího xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nejpozděj i do 5 pracovních dní od jej ího 
doručení. Písemnou akceptací objednávky ze st rany Prodávaj ícího je uzavřena mezi 
Prodávaj ícím a Kupuj ícím kupní smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se 
sestává z objednávky Kupuj ícího a jej í akceptace Prodávaj ícím, jej íž obsah je dále 
tvořen dalšími ustanoveními této rámcové dohody a jej ích příloh.

2.5. V případě, že v průběhu t rvání této rámcové dohody přestane být  některý z modelů 
vozidel specifikovaných v Příloze č. 2d rámcové dohody vyráběn a Prodávaj ící j iž 
nebude mít možnost jej  dodávat , j e Prodávaj ící povinen o této skutečnost i Správu 
železnic, státní organizaci písemně informovat  a současně se Prodávaj ící zavazuje 
nabídnout  za stejnou cenu j iný model vozidla stejných nebo lepších technických 
paramet rů, než j aké měl model vozidla, který má být novým modelem nahrazen, 
př ičemž současně musí být  splněna podmínka, že pořizovací cena za jedno vozidlo a 
jednotkové ceny položek nadstandardní výbavy pro dané vozidlo budou stejné nebo 
nižší, než u modelu vozidla uvedeném v Příloze č. 2d rámcové dohody, který má být 
novým modelem vozidla nahrazen. Pokud bude Kupuj ící s navrženou změnou 
modelu vozidla souhlasit ,  bude v souladu s t ím formou uzavřeného Dodatku
k rámcové dohodě upravena Příloha č. 2d rámcové dohody.
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2.6. V případě, že v průběhu t rvání této rámcové dohody dojde ke změně paramet ru
některého vozidla uvedeného v Příloze č. 2d rámcové dohody, je Prodávaj ící povinen 
tuto skutečnost  písemně oznámit  Správě železnic, státní organizaci. Přílohou 
takového oznámení bude nová specifikace vozidla. Pokud bude Kupuj ící s navrženou 
změnou technických paramet rů vozidla souhlasit , bude v souladu s t ím formou 
uzavřeného Dodatku k rámcové dohodě upravena Příloha č. 2d rámcové dohody.

3. Doba, m ísto, způsob a lhůty plnění

3.1. Tato rámcová dohoda je uzavírána na období do 31.12.2021 od nabyt í účinnost i této 
rámcové dohody, s maximálním plněním 7.200.000,00 Kč bez DPH, nebo do 
vyčerpání finančního limitu předpokládané hodnoty za celou veřejnou zakázku.
Kupní smlouvy, které mohou být  uzavřené na základě této rámcové dohody, se po 
celou dobu své platnost i a účinnost i ř ídí též ustanoveními této rámcové dohody, a to 
i tehdy, když tato rámcová dohoda zanikne dříve, než příslušná kupní smlouva.

3.2. Tato rámcová dohoda zanikne v případech dále uvedených, a to uplynut ím sjednané 
doby t rvání dohody, vyčerpáním stanoveného finančního limitu dohody, dohodou 
smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
některé ze smluvních stran (v tomto případě nastávaj í účinky odstoupení nebo 
výpovědi pouze pro tuto stranu a rámcová dohoda je nadále účinná pro ostatní 
sm luvní st rany)  odstoupením všech smluvních st ran nebo písemnou výpovědí všech 
smluvních stran, př ičemž výpovědní lhůta činí 120 kalendářních dní a počíná běžet  
doručením výpovědi druhé smluvní straně.

3.3. Místem plnění dílčích veřejných zakázek na základě jednot livých kupních smluv je 
celá Česká republika. Místem pro dodání vozidel j sou nejbližší autor izovaná obchodní 
místa dodavatelů pro příslušná odběrná místa jednot livých Kupuj ících (odběrná 
místa jednot livých Kupuj ících j sou definována v Příloze č. 2f této rámcové dohody) . 
Konkrétní místa plnění včetně adres budou uvedena v jednot livých objednávkách. 
Dodavatel na své náklady zaj ist í dodání vozidel do jednot livých míst  dodání 
(autor izovaných obchodních míst) . Na základě změny místa plnění nelze ani 
dohodou mezi Prodávaj ícím a Kupuj ícím, ani jednost ranným  právním jednáním  
Prodávaj ícího měnit  cenu zboží dodávaného na základě kupní smlouvy.

3.4. Prodávaj ící před předáním zboží Kupuj ícímu zaj ist í v souladu s touto rámcovou 
dohodou a kupní smlouvou na vlastní náklady veškeré technické a právní 
předpoklady pot řebné pro převzet í zboží Kupuj ícím a pro uvedení vozidla do 
provozu. Prodávaj ící j e zejména povinen zaj ist it  na vlastní náklady řádné př ihlášení 
a regist raci vozidel na příslušném regist račním úřadě v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. Jako vlastník, resp. provozovatel vozidla musí být  při registraci 
uveden v technickém průkaze příslušný Kupuj ící. Vozidla musej í být opatřena 
regist rační značkou pevně upevněnou k vozidlu v souladu s platnou právní úpravou. 
Na všech vozidlech musí být  proveden kompletní předprodejní servis. Vozidla musej í 
být  zcela připravena k okamžitému provozu na pozemních komunikacích (včetně 
naplnění všech provozních kapalin na úroveň dle doporučení výrobce a min. 10 l 
pohonných hmot  v nádrži)  a musej í být  dodána včetně pneumat ik se zimním i 
letním profilem, odpovídaj ící hmotnostním a rychlostním specifikacím daného 
vozidla, pocházej ící z prvovýroby (tzn. nesmí se jednat  o protektory) . Na vozidlech 
budou namontovány pneumat iky v závislost i na období předání příslušného vozidla. 
Vozidla mohou mít v okamžiku předání na tachometru zaznamenáno maximálně 150 
ujetých kilometrů.

3.5. O předání a převzet í zboží dle této rámcové dohody a následně kupních smluv bude 
sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci Prodávaj ícího a Kupuj ícího.
V případě zj ištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost  
s konkrétním vymezením zj ištěných vad u dodaného zboží včetně způsobu a 
termínu jej ich odstranění. Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu. Kupuj ící
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j e oprávněn protokol nepodepsat a zboží nepřevzít  až do doby dodání bezvadného 
zboží Prodávaj ícím.

3.6. Prodávaj ící bere na vědomí, že na základě požadavku Kupuj ícího uvedeného
v příslušné objednávce, je povinen v místě, kde bude prováděn předprodejní servis 
vozidel, umožnit  po administ rat ivním předání vozidla, přístup odpovědné osobě za 
Kupuj ícího za účelem montáže GPS jednotky systému sledování provozu vozidel 
Kupuj ícího a rovněž přístup odpovědné osobě za Kupuj ícího za účelem zaj ištění 
polepů vozidel Kupuj ícího logem organizace.

3.7. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávaj ícího na Kupuj ícího okamžikem 
převzet í zboží Kupuj ícím a současně t ím přechází na Kupuj ícího nebezpečí škody na 
zboží.

3.8. Termín dodání vozidel je do 180 kalendářních dnů od písemné akceptace 
objednávek.

3.9. Kupuj ící požaduje, aby Prodávaj ící realizoval plnění kupních smluv ve lhůtách 
uvedených v kupní smlouvě. Prodávaj ící j e povinen tyto lhůty dodržet . Tím to není 
dotčeno ustanovení čl. 3.8 této rámcové dohody.

3.10. V případě, že po uzavření kupní sm louvy nastanou u smluvních stran skutečnost i 
maj ící vliv na dodržení sjednaného času plnění uvedeného v kupní sm louvě, je 
sm luvní st rana, u které tyto okolnost i nastanou, povinna neprodleně, nejpozděj i 
však 14 dnů před sjednaným term ínem plnění, dohodnout  s druhou smluvní stranou 
a písemně stvrdit  náhradní dobu plnění s uvedením odůvodnění této změny.

4. Cena a platební podm ínky

4.1. Prodávaj ící se zavazuje dodávat  zboží dle této rámcové dohody Kupuj ícímu nejvýše 
za ceny uvedené v Příloze č. 2b této rámcové dohody.

4.2. Jednotkové ceny za zboží j sou konečné, závazné a obsahuj í všechny případné 
náklady Prodávaj ícího s dodávkou zboží včetně souvisej ících poplatků. Rozsah 
nadstandardní výbavy, která je uvedena v Příloze č. 2b této rámcové dohody, je 
maximální, a zároveň pro Kupuj ícího variabilní. Kupuj ící j e oprávněn ve Výzvě
k poskytnut í plnění, j ej íž součást í bude vždy Příloha č. 2b této rámcové dohody, 
změnit  rozsah nadstandardní výbavy vozidel. V případě snížení rozsahu položek 
nadstandardní výbavy je Prodávaj ící povinen snížit  celkovou celkovou cenu za 
vozidlo o cenu neodebíraných položek nadstandardní výbavy. Tím se rozumí, že 
požadavek na nadstandardní výbavu bude buď sort im entně a početně užší než jsou 
položky nadstandardní výbavy uvedené v Příloze č. 2b této rámcové dohody nebo 
j im  bude roven. Při užším rozsahu nadstandardní výbavy bude v příslušné položce 
nadstandardní výbavy, která nebude Kupuj ícím požadována, snížena celková cena 
vozidla.

4.3. Cena za plnění kupní sm louvy bude uvedena v kupní smlouvě.

4.4. Cena za plnění kupní sm louvy uvedená v kupní sm louvě je cenou konečnou, 
zahrnuje veškeré souvisej ící náklady Prodávaj ícího, včetně nákladů na dopravu do 
místa plnění, viz čl. 3.3 této rámcové dohody.

4.5. Fakturace

4.5.1. Cena plnění kupní sm louvy bude uhrazena bankovním převodem na bankovní 
účet  Prodávaj ícího specifikovaný v záhlaví této rámcové dohody po řádném 
splnění kupní sm louvy na základě účetního/ daňového dokladu ( faktury)  
vystaveného Prodávaj ícím. Právo fakturovat  vzniká Prodávaj ícímu dnem 
převzet í předmětu plnění Kupuj ícím k užívání. Faktura musí obsahovat 
náležitost i daňového dokladu, j ej í přílohou musí být  stejnopis Dodacího listu s 
potvrzením převzet í zboží bez zjevných vad Kupuj ícím. V záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést  číslo objednávky (kupní smlouvy)  a této rámcové dohody.
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4.5.2. Splatnost  faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jej ího písemného 
doručení Kupuj ícímu. V případě, že faktura nebude obsahovat  stanovené 
náležitost i nebo uvedené údaje budou nesprávné, je Kupuj ící oprávněn ve lhůtě 
splatnost i j i vrát it  Prodávaj ícímu s vytknutím  nedostatků, aniž by se dostal do 
prodlení se splatnost í. Lhůta splatnost i počíná běžet  znovu od okamžiku 
doručení opravené či doplněné faktury Kupuj ícímu.

5. Odpovědnost  za vady, kvalita , záruka, záruční doba, odpovědnost  za škodu, 
sm luvní pokuta, úrok  z prodlení

5.1. Prodávaj ící j e povinen realizovat  veškerá plnění kupních smluv uzavřených na 
základě této rámcové dohody na svůj  náklad a na své nebezpečí.

5.2. Prodávaj ící poskytuje Kupuj ícímu na zboží záruku za jakost  v délce uvedené
v Příloze č. 2d této rámcové dohody, tzn. záruční doba na celé užitkové vozidlo činí 
minimálně 5 let  nebo ujetých 150 000 km.

5.3. Vady na zboží zj ištěné v záruční době musí Kupuj ící uplatnit  u Prodávaj ícího na 
základě reklamačního protokolu bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 
Prodávaj ící j e povinen takové vady odst ranit  bez nároku na finanční plnění ze strany 
Kupuj ícího nebo navýšení ceny zboží.

5.4. Běh záruční doby začíná ode dne převzet í zboží Kupuj ícím. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou Kupuj ící nemůže užívat  zboží pro jeho vady, za které odpovídá 
Prodávaj ící.

5.5. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odst ranění vady činí 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení reklamačního protokolu Prodávaj ícímu, který lze zaslat  i v elekt ronické 
podobě na e-mail Prodávaj ícího uvedený v čl. 7.3 této rámcové dohody.
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí t řet í den ode dne 
odeslání reklamačního protokolu Kupuj ícím v elektronické podobě na e-mail 
Prodávaj ícího uvedený v této rámcové dohodě. V případě, že nebude vada 
odst raněna do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu 
Prodávaj ícímu, je Prodávaj ící povinen uhradit  sm luvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 
každý kalendářní den prodlení.

5.6. Kupuj ící má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislost i 
s uplatněním práv z vad zboží.

5.7. Za vady vzniklé v záruční době nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny 
nesprávnou obsluhou nebo údržbou zboží nebo úmyslným či neúmyslným 
poškozením zboží Kupuj ícím nebo nepovolanou osobou, případně jakým ikoli j inými 
zásahy, jednáním i nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupuj ícího.

5.8. V případě vadného plnění má Kupuj ící právo na odst ranění vady dodáním nového 
zboží bez vady nebo dodáním chyběj ícího zboží, na odst ranění vady opravou zboží, 
na př iměřenou slevu nebo odstoupení od kupní sm louvy Kupuj ícím. Sm luvní st rany 
se dohodly, že za podstatné porušení kupní smlouvy, příp. rámcové dohody bude 
považováno zejména:
• nemožnost  odst ranění vady dodaného zboží,
• prodlení Prodávaj ícího s dodáním zboží o více než 10 dní,
• j est liže Prodávaj ící uj ist il Kupuj ícího, že zboží má určité vlastnost i, zejména 

vlastnost i Kupuj ícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto 
uj ištění se následně ukáže nepravdivým.

5.9. V případě prodlení Prodávaj ícího se zasláním informací dle odstavce 7.1. a 7.2. je 
Prodávaj ící povinen uhradit  Kupuj ícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
kalendářní den prodlení.
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5.10. Sm luvní pokuta a úrok z prodlení j sou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy k jej ich zaplacení. Dnem splatnost i se rozumí den př ipsání příslušné 
částky na účet  druhé smluvní strany.

5.11. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut  není dotčeno právo na 
náhradu t ím způsobené škody v plné výši.

6. Další ujednání

6.1. Sm luvní st rany berou na vědomí, že tato rámcová dohoda (následné odstavce se 
týkaj í j ak  rámcové dohody, tak kupních smluv (mimo kupních smluv s hodnotou 
50.000 Kč bez DPH nebo nižší hodnotou))  včetně jej ích příloh a dodatků, podléhá 
uveřejnění v regist ru smluv podle zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regist ru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ ZRS") , a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 
ident ifikaci smluvních st ran, předmětu a účelu rámcové dohody a kupních smluv, jej í 
ceně či hodnotě a datu uzavření této rámcové dohody nebo kupní smlouvy. Osoby 
uzavíraj ící tuto rámcovou dohodu za Sm luvní st rany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které j sou uvedeny v této rámcové dohodě, spolu s rámcovou 
dohodou v regist ru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6.2. Zaslání rámcové dohody a kupních smluv správci regist ru smluv k uveřejnění 
v regist ru smluv zaj išťuje Kupuj ící. Nebude- li tato rámcová dohoda nebo kupní 
smlouva zaslána k uveřejnění a/ nebo uveřejněna prost řednictvím regist ru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat  po druhé smluvní st raně 
náhradu škody ani j iné újmy, která by j í v této souvislost i vznikla nebo vzniknout  
mohla.

6.3. Sm luvní st rany výslovně prohlašuj í,  že údaje a další skutečnost i uvedené v této 
rámcové dohodě a kupních smlouvách, vyjma část í označených ve smyslu 
následuj ícího odstavce této dohody, nepovažuj í za obchodní tajem ství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství" ) , a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v regist ru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jest liže sm luvní st rana označí za své obchodní tajem ství část  obsahu rámcové 
dohody nebo kupní sm louvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění 
rámcové dohody nebo kupní sm louvy v regist ru smluv znečitelněna, nese tato 
sm luvní st rana odpovědnost , pokud by rámcové dohoda nebo kupní smlouva v 
důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporuj ícím  ZRS, a to bez 
ohledu na to, která ze st ran rámcovou dohodu v regist ru smluv uveřejnila. S částmi 
rámcové dohody nebo kupní smlouvy, které druhá smluvní st rana neoznačí za své 
obchodní tajem ství před uzavřením této rámcové dohody nebo kupní sm louvy, 
nebude Kupuj ící j ako s obchodním tajemstvím nakládat  a ani odpovídat  za 
případnou škodu či j inou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajem ství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní st rany Kupuj ícímu obsahuj ící přesnou ident ifikaci dotčených část í rámcové 
dohody nebo kupní sm louvy včetně odůvodnění, proč j sou za obchodní tajem ství 
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést , že informace, které 
označila jako své obchodní tajem ství, naplňuj í současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak j ak  je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit  Kupuj ícímu skutečnost , že takto 
označené informace přestaly naplňovat  znaky obchodního tajemství.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout  t řet ím osobám jakékoliv 
informace o druhé smluvní st raně o podmínkách této rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy, souvisej ících s rámcovou dohodou nebo dílčí sm louvou, a které získaj í 
v průběhu činnost i podle této rámcové dohody, údaje, informace týkaj ící se

7 / 9



obchodního tajemství, s výj imkou povinnost i poskytnout informace podle zvláštních 
předpisů.

6.4. V případě poskytnut í osobních údajů Kupuj ícím v rámci plnění sm luvního vztahu se 
Prodávaj ící zavazuje zaj ist it  j ej ich ochranu a př ijmout  vhodná technická a 
organizační opat ření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost i se zpracováním 
osobních údajů, které se na něj jako na pro Prodávaj ícího vztahuj í a plnění těchto 
povinnost í na vyžádání doložit  Kupuj ícímu.

6.5. Prodávaj ící může při plnění kupních smluv použít  poddodavatele uvedené v seznamu 
v příloze č. 1c této rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 2c 
této rámcové dohody může Prodávaj ící k plnění kupní sm louvy použít  pouze po 
předchozím souhlasu Kupuj ícího na základě písemné žádost í Prodávaj ícího. V tomto 
případě není t řeba uzavírat  dodatek k rámcové dohodě. V případě, že Prodávaj ící 
žádá o změnu poddodavatele uvedeného v příloze č.2c této rámcové dohody, 
prost řednictvím kterého prokazoval část  kvalifikace v zadávacím řízení, doloží 
společně se žádost í dle předchozí věty i doklady o prokázání kvalifikace novým 
poddodavatelem v rozsahu, v jakém  prokázal kvalifikaci nahrazovaný poddodavatel. 
V tomto případě bude postupováno v souladu s čl. 7.7 této rámcové dohody.

7. Závěrečná ujednání

7.1. Prodávaj ící se zavazuje poskytovat  Správě železnic, státní organizaci čtvrt letně 
údaje o množství dodaného zboží a jeho cenách v členění podle jednot livých 
Kupuj ících.

7.2. Údaje podle předchozího odstavce je Prodávaj ící povinen zaslat  vždy do 15 dnů po 
konci příslušného čtvrt let í (tj . po 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. daného roku) 
elekt ronicky na e-mailovou adresu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

7.3. Osobami oprávněnými jednat  ve vztahu k této rámcové dohodě, objednávkám a 
kupním smlouvám uzavíraným na základě této rámcové dohody, zejména tedy k 
zasílání objednávek, jej ich akceptaci apod., jsou:

• na st raně Kupuj ícího:  xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:  
xxxxxxxxxxxxxxxxx

• na st raně Prodávaj ícího:  xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:  
xxxxxxxxxxxxxxxxx

7.4. Obě smluvní st rany prohlašuj í,  že si tuto rámcovou dohodu před jej ím  podpisem 
přečet ly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jej ich svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této dohody 
př ipojuj í pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7.5. Tato dohoda se ř ídí Obchodním i podmínkami, které jsou Přílohou č. 2a této rámcové 
dohody (dále jen „Obchodní podmínky") . Odchylná ujednání v rámcové dohodě maj í 
před zněním Obchodních podmínek přednost .

7.6. V případě, že některé ustanovení této rámcové dohody je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude- li takovým shledáno 
příslušným orgánem, zůstávaj í ostatní ustanovení této dohody v platnost i a 
účinnost i, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo
z okolnost í, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej  nelze oddělit  od ostatního 
obsahu této rámcové dohody. Smluvní st rany se zavazuj í bezodkladně nahradit  
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této rámcové dohody 
ustanovením j iným , které svým obsahem a smyslem odpovídá nej lépe ustanovení 
původnímu a této dohodě jako celku.
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7.7. Tato rámcová dohoda může být  měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků.

7.8. Prodávaj ící prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek před podpisem této 
rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu spolu s veškerými požadavky 
Kupuj ícího dle této rámcové dohody, př ičemž si není vědom žádných překážek, 
které by Kupuj ícímu bránily v poskytnut í sjednaného plnění v souladu s touto 
rámcovou dohodou.

7.9. Tato rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, př ičemž obě Smluvní 
st rany obdrží j ej í elektronický or iginál opatřený elekt ronickým i podpisy. V případě, 
že tato rámcová dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elekt ronické 
podobě, bude sepsána ve t řech vyhotoveních, př ičemž jedno vyhotovení obdrží 
Prodávaj ící a dvě vyhotovení Kupuj ící.

7.10. Rámcová dohoda se ř ídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. Sm luvní st rany se zavazuj í řešit  případné spory 
vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně -  jednáním. 
Nedojde- li k dohodě, dohodly se sm luvní st rany na tom, že k projednání sporů je 
příslušný obecný soud Kupuj ícího. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo 
České republiky a jednacím  jazykem  je český jazyk.

7.11. Poté, co Prodávaj ící poprvé obdrží spolu s rámcovou dohodou i Obchodní podmínky 
v písemné formě, postačí pro veškeré další případy koupě a prodeje mezi smluvními 
stranami pro to, aby se rámcová dohoda řídila Obchodním i podmínkami, pokud 
rámcová dohoda na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo t řeba Obchodní 
podmínky činit  fyzickou součást í vyhotovení rámcové dohody, neboť Prodávaj ícímu 
j iž bude obsah Obchodních podmínek známý.

7.12. Zvláštní podmínky, na které odkazuje rámcová dohoda, maj í přednost  před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užij í v rozsahu, v jakém  nejsou v 
rozporu s takovými zvláštním i podmínkami. Tato rámcová dohoda nabývá platnost i 
okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost i nabývá dnem 
uveřejnění této rámcové dohody v Regist ru smluv dle ZRS.

Přílohy:

č. 2a - Obchodní podmínky
č. 2b -  Specifikace předmětu plnění -  ceník
č. 2c -  Seznam poddodavatelů
č. 2d -  Podrobná specifikace a parametry zboží
č. 2e -  Vzor Výzvy k poskytnut í plnění
č. 2f -  Odběrná místa

V Praze dne 8. 4. 2021 V Hradci Králové dne 14. 4. 2021

Za Kupuj ícího:  Za Prodávaj ícího:

Elektronicky podepsáno

Bc. Jiř í Svoboda, MBA 

generální ředitel

Elekt ronicky podepsáno

Mart in St rakoš 

jednatel

Tato rámcová dohoda byla uveřejněna prost řednictvím regist ru smluv dne
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ČÁST  1 -  Ú V O D N Í  U ST AN O V EN Í

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek maj í následuj ící slova význam u nich uvedený:
1.1. Občanský zákoník  -  zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/ 2004 Sb., o dani z př idané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. Kupuj ící -  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, I ČO 70994234, se 

sídlem Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/ 7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 
rejst říku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.5. Prodávaj ící -  osoba uvedená v Rámcové dohodě jako Prodávaj ící.
1.6. Sm luvní st rany -  Kupuj ící a Prodávaj ící.
1.7. Sm luvní st rana -  Kupuj ící nebo Prodávaj ící dle smyslu ujednání.
1.8. Rám cová dohoda -  sm louva/ dohoda uzavřená mezi Smluvními st ranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky.
1.9. Dílčí sm louva -  dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě
1.10. Obchodní podm ínky -  text  těchto obchodních podmínek.
1.11. Zboží -  věc nebo věci specifikované v Rámcové dohodě, jej íž dodání je předmětem 

Dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody.
1.12. Kupní cena Zboží -  j ednotková cena Zboží sjednaná v Rámcové dohodě.
1.13. Cena za plnění Dílčí sm louvy -  j e celková cena za plnění dílčí sm louvy uvedená 

v dílčí sm louvě anebo v případě, že v dílčí sm louvě uvedena není, j e cena za plnění 
dílčí sm louvy stanovena dle Kupní ceny Zboží a množství skutečně dodaného zboží 
Kupuj ícímu

1.14. Doklady -  veškeré list iny, které se ke Zboží vztahuj í a které jsou t řeba k jeho převzetí 
a užívání;  veškerá rozhodnut í, sdělení, souhlasy, povolení či j iné výsledky úkonů 
orgánů státní správy či j iných subjektů, nezbytné dle právních předpisů k prodej i 
a dodání Zboží Kupuj ícímu;  veškeré list iny (vyjma Výzvy k úhradě)  které je Prodávaj ící 
dle Rámcové dohody povinen předat  Kupuj ícímu;  veškeré Doklady je Prodávaj ící 
povinen předat  Kupuj ícímu v českém jazyce nebo v or iginále a českém překladu.

1.15. Obalový m ateriál -  palety, dřevěné desky či j iné věci, které slouží pro pot řeby 
přepravy nebo ochrany Zboží. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým 
mater iálem též jednot livý kus palety, dřevěné desky nebo j iné věci.

1.16. Dodací list  -  list  osvědčuj ící dodání, j ehož m inimální náležitost i j sou uvedeny v části 
Předání a převzetí Zboží.

1.17. Záruční doba -  doba, do jej íhož uplynut í j e Kupuj ící oprávněn uplatňovat  práva z 
vad plnění poskytnutého Prodávaj ícím na základě Rámcové dohody;  Záruční doba činí 
24 měsíců, není- li stanoveno v Rámcové dohodě j inak.

1.18. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je- li Prodávaj ící povinen dle ZoDPH uhradit  
v souvislost i s dodáním Zboží nebo jeho část i DPH, nebo faktura, pokud Prodávaj ící 
v souvislost i s dodáním Zboží nebo jeho část i není dle ZoDPH povinen uhradit  DPH.

2. Rámcová dohoda se ř ídí těm ito Obchodním i podmínkami, pokud tak Rámcová dohoda
stanoví, nebo pokud z ní j iným způsobem vyplývá, že tyto Obchodní podmínky j sou přílohou
či součást í Rámcové dohody, nebo pokud Rámcová dohoda na Obchodní podmínky j iným
způsobem odkáže.

ČÁST  2  -  Z BO Ž Í

3. Prodávaj ící se zavazuje, že Kupuj ícímu odevzdá Zboží, a umožní mu k němu nabýt  vlastnické 
právo, a Kupuj ící se zavazuje, že Zboží převezme a zaplat í Prodávaj ícímu Cenu za plnění Dílčí 
sm louvy a příslušnou DPH, je- li Prodávaj ící povinen dle ZoDPH uhradit  v souvislost i 
s dodáním Zboží nebo jeho část i DPH.

4. Prodávaj ící j e povinen dodat  Zboží nové, v jakost i a provedení uvedeném v Rámcové dohodě 
a zároveň
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4.1. tak, aby jej  bylo možno použít  podle účelu Rámcové dohody, je- li v ní účel vyjádřen,
4.2. v jakost i a provedení dle odstavce 6 v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakost í 

a provedením sjednaným v Rámcové dohodě.
5. Je- li j akost  či provedení zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Zboží odpovídat  

jakost í nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší- li se jakost  nebo provedení určené 
v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje- li Rámcová 
dohoda a vzorek nebo předloha jakost  nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí 
Zboží odpovídat  Rámcové dohodě i vzorku nebo předloze.

6. Neurčuje- li Rámcová dohoda jakost  a provedení Zboží, j e Prodávaj ící povinen dodat  Zboží 
v takové jakost i a provedení,
6.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávaj ící nebo výrobce popsal nebo které Kupuj ící 

očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy j im i prováděné,
6.2. jež se hodí k účelu vyplývaj ícímu z Rámcové dohody a není- li v ní vyjádřen pak 

k účelu, ke kterému se Zboží obvykle používá,
6.3. jež vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7. Dodá- li Prodávaj ící Kupuj ícímu větší množství Zboží, než bylo sjednáno, je Kupuj ící oprávněn 
část  přesahuj ící sjednané množství odmítnout .

ČÁST  3  -  CEN A A  P LAT EBN Í  P O D M Í N KY

8. Kupní cena Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávaj ícího spojené se splněním jeho 
povinnost í vyplývaj ících z Rámcové dohody souvisej ících s dodáním Zboží Kupuj ícímu. 
Kupuj ící není povinen hradit  v souvislost i s Rámcovou dohodou žádné j iné finanční částky, 
než Kupní cenu a případně příslušnou DPH, není- li uvedeno j inak ( t ím není dotčeno právo 
Prodávaj ícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či j iných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Kupuj ícím).

9. Kupní cena Zboží zahrnuje zejména
9.1. náklady na poj ištění Zboží, j e- li Prodávaj ící povinen Zboží dle Rámcové dohody poj ist it ,
9.2. náklady na ověření jakost i,  j e- li dle Rámcové dohody požadováno, včetně nákladů 

na veškeré souvisej ící úkony (např. doprava) ,
9.3. náklady na zabalení Zboží, včetně nákladů na nevratný Obalový materiál,
9.4. náklady na dopravu Zboží Kupuj ícímu a jeho vyložení,
9.5. náklady na získání jakýchkoliv rozhodnut í, sdělení, souhlasů, povolení či j iných 

výsledků úkonů orgánů státní správy či j iných subjektů, nezbytných dle právních 
předpisů k prodej i a dodání Zboží Kupuj ícímu,

9.6. náklady na vytvoření, získání či překlad Dokladů a jej ich dodání Kupuj ícímu,
9.7. cenu za udělení nebo převod licenčních oprávnění k Zboží nebo Dokladům, nebo 

jakékoliv jej ich část i na Kupuj ícího, j sou- li předmětem duševního vlastnictví, př ičemž 
v takovém případě cena za takové licenční oprávnění činí 5% z Kupní ceny Zboží,

9.8. zaškolení obsluhy Zboží, j e- li dle Rámcové dohody nebo povahy Zboží zaškolení t řeba,
9.9. náklady na zkušební provoz Zboží, bude- li Rámcovou dohodou vyžadován.

10. Je- li Prodávaj ící povinen dle ZoDPH uhradit  v souvislost i s dodáním Zboží nebo jeho části 
DPH, je Kupuj ící povinen Prodávaj ícímu takovou DPH uhradit  vedle Ceny za plnění Dílčí 
smlouvy.

11. Konečné finanční částky na fakturách/ daňových dokladech nesmí být  zaokrouhlovány na celé 
Kč. Kupuj ící nebude akceptovat  zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/ daňovém dokladu nebude hradit .

12. Stane- li se prodávaj ící nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad prodávaj ícího bude 
obsahovat  číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, je kupuj ící oprávněn z finančního plnění uhradit  daň z př idané 
hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně prodávaj ícího.

13. Cenu za plnění Dílčí sm louvy a případnou DPH je Kupuj ící povinen uhradit  Prodávaj ícímu do 
30 dnů od doručení Výzvy k úhradě Kupuj ícímu. Výzvu k úhradě je Prodávaj ící oprávněn 
vystavit  až po převzet í Zboží;  má-li být  dle Rámcové dohody proveden též zkušební provoz, 
pak po úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane- li den skončení zkušebního provozu 
pozděj i než převzet í Zboží Kupuj ícím.

14. Cena za plnění Dílčí sm louvy a případná DPH je uhrazena dnem jej ich odepsání z bankovního 
účtu Kupuj ícího.
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15. Prodávaj ící vyúčtuje Kupuj ícímu Cenu za plnění Dílčí sm louvy a případnou DPH Výzvou 
k úhradě.

16. Je- li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitost i účetního dokladu dle § 11 ZoÚ 
a náležitost i stanovené v § 435 Občanského zákoníku.

17. Je- li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat  náležitost i daňového dokladu dle
§ 28 ZoDPH a náležitost i stanovené v § 435 Občanského zákoníku.

18. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, j ej í přílohou musí být vždy 
jedno vyhotovení Dodacího listu potvrzeného Kupuj ícím.

19. Výzvu k úhradě je Prodávaj ící povinen doručit  Kupuj ícímu ve dvou vyhotoveních na adresu 
Kupuj ícího. Je- li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa Kupuj ícího odlišná od 
adresy Kupuj ícího, Prodávaj ící zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu.

20. Stanoví- li Výzva k úhradě splatnost  delší než je jako m inimální stanovena v předchozím 
odstavci, j e Kupuj ící oprávněn uhradit  Cenu za plnění Dílčí sm louvy a případnou DPH ve lhůtě 
splatnost i určené ve Výzvě k úhradě.

21. Dodává- li Prodávaj ící Zboží v souladu s Rámcovou dohodou po částech, je oprávněn vystavit  
Výzvu k úhradě dodávané část i Zboží poté, co Kupuj ící převezme příslušnou část  Zboží.

22. Kupuj ící neposkytuje zálohy.

ČÁST  4  -  M Í STO  D O D ÁN Í  Z BO Ž Í

23. Prodávaj ící j e povinen dopravit  Zboží do místa dodání uvedeného v Rámcové dohodě, j inak  
do sídla organizační jednotky, která jm énem  Kupuj ícího uzavřela Rámcovou dohodu. Nelze- li 
místo dodání určit  dle předcházej ící věty, je místem dodání sídlo Kupuj ícího.

ČÁST  5 -  D O BA D O D ÁN Í  Z BO Ž Í

24. Prodávaj ící j e povinen dopravit  Zboží do místa dodání v době stanovené v Dílčí smlouvě, 
j inak  bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy.

25. Prodávaj ící j e  povinen dopravit  Zboží do m ísta dodání v pracovní den v době od 8 
do 15 hodin. Dodá- li Prodávaj ící Zboží Kupuj ícím u v j iné  než uvedené době, j e  

Kupuj ící oprávněn odm ítnout  Zboží převzít  a není zároveň v prodlení s převzet ím  
Zboží.

26. Připadne- li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Prodávaj ící 
v prodlení, dodá- li Zboží nejblíže následuj ící pracovní den v časovém rozmezí dle odstavce 
25.

ČÁST  6  -  P Ř EP R AV A Z BO Ž Í

27. Je- li dle Rámcové dohody nebo zvyklost í t řeba Zboží zabalit ,  Prodávaj ící Zboží zabalí dle 
Rámcové dohody;  není- li ujednání o balení Zboží v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí,  a 
není- li j ich, pak způsobem pot řebným pro uchování Zboží a jeho ochranu.

28. Jest liže Prodávaj ící označí Obalový materiál nejpozděj i do doby převzet í Zboží Kupuj ícím jako 
vratný, a to přímo na Obalovém mater iálu, v Dokladech nebo j iným zřejmým způsobem, ze 
kterého bude zřejmé, který Obalový materiál j e vratný, je Kupuj ící oprávněn předat  
Prodávaj ícímu při předávacím řízení (viz část  ČÁST 8 - Obchodních podmínek)  stejné 
množství Obalového mater iálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opot řebení. 
V rozsahu předání Obalového mater iálu Kupuj ícím Prodávaj ícímu dle předchozí věty zaniká 
právo Prodávaj ícího na vrácení Obalového materiálu.

29. V rozsahu, v němž Kupuj ící nevrát í vratný Obalový materiál Prodávaj ícímu dle předchozího 
odstavce, je Prodávaj ící oprávněn Kupuj ícímu vyúčtovat  zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

30. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál j e Kupuj ící povinen na vlastní náklady dopravit  
do sídla Prodávaj ícího, a to nejpozděj i do jednoho roku od převzet í Zboží Kupuj ícím. Kupuj ící 
j e oprávněn nahradit  nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým mater iálem stejného 
druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí 
vráceného Obalového mater iálu nebo jeho náhrady Prodávaj ícím, je Prodávaj ící povinen 
vrát it  Kupuj ícímu zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrát í- li Kupuj ící dosud
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nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného 
nebo nižšího stupně opot řebení ani do dvou let  od převzet í Zboží Kupuj ícím, stává se 
nevrácený vratný Obalový materiál v lastnictvím  Kupuj ícího a složená záloha se stává 
vlastnictvím  Prodávaj ícího.

31. Pokud Prodávaj ící Zboží Kupuj ícímu odesílá prost řednictvím dopravce, umožní Prodávaj ící 
Kupuj ícímu uplatnit  práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Kupuj ící 
Prodávaj ícího požádá.

32. Pokud Prodávaj ící Zboží Kupuj ícímu odesílá prost řednictvím dopravce, je Prodávaj ící povinen 
zaj ist it  dopravu u dopravce tak, aby Zboží bylo dodáno Kupuj ícímu v době uvedené 
v odstavci 25 Obchodních podmínek.

33. Je- li t řeba provést  vyložení Zboží z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Prodávaj ící na své náklady.

34. Je- li Kupuj ící v prodlení s převzet ím Zboží, uchová jej  Prodávaj ící, může- li s ním nakládat , 
pro Kupuj ícího způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal- li Kupuj ící Zboží, které zamýšlí 
odmítnout, uchová jej  způsobem přiměřeným okolnostem. Sm luvní st rana, která uchovává 
Zboží pro druhou Smluvní st ranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 
spojených s uchováním Zboží, nemůže jej  však za účelem zaj ištění svého práva na úhradu 
nákladů zadržet .

ČÁST  7 -  D ALŠÍ  D O D ACÍ  P O D M Í N KY

35. Prodávaj ící j e povinen splnit  svůj  závazek z Rámcové dohody na svůj  náklad a nebezpečí 
řádně a včas.

36. Lze- li dluh Prodávaj ícího splnit  několika způsoby, náleží volba způsobu plnění Prodávaj ícímu.
37. Nabízí- li Prodávaj ící Kupuj ícímu částečné plnění Zboží, aniž by částečné plnění bylo sjednáno 

v Rámcové dohodě, není Kupuj ící povinen částečné plnění př ijmout. Přijme- li Kupuj ící 
částečné plnění, j e Prodávaj ící povinen nahradit  Kupuj ícímu zvýšené náklady způsobené mu 
částečným plněním.

38. Zj ist í- li Prodávaj ící j akékoliv skutečnost i,  které by mohly mít  v liv na dobu plnění, j e 
Prodávaj ící povinen bez zbytečného odkladu Kupuj ícího o takových skutečnostech 
informovat.

39. Ustanovení § 1912 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST  8  -  P ŘED ÁN Í  A  P ŘEV Z ET Í  Z BO Ž Í

40. Předání a převzet í Zboží probíhá v rámci předávacího řízení.
41. Předávací ř ízení začíná okamžikem, kdy je Zboží dodáno do místa dodání a Kupuj ícímu je 

umožněno Zboží zkont rolovat .
42. Předávací ř ízení končí okamžikem odm ítnut í převzet í Zboží nebo okamžikem potvrzení 

Dodacího listu Kupuj ícím.
43. Potvrzení Dodacího listu je okamžikem převzet í Zboží.
44. Dodací list  musí vždy obsahovat

44.1. přesné označení Prodávaj ícího a Kupuj ícího,
44.2. číslo vagónu nebo SPZ kolového dopravního prostředku, j ím ž bylo Zboží dodáno,
44.3. číslo Dodacího listu a datum jeho vystavení,
44.4. číslo Rámcové dohody a Dílčí smlouvy,
44.5. specifikaci Zboží,
44.6. množství dodaného Zboží,
44.7. místo dodání dle Rámcové dohody nebo dle Dílčí smlouvy,
44.8. seznam předaných Dokladů.

45. Nejpozděj i společně se Zbožím je Prodávaj ící povinen předat  Kupuj ícímu též Doklady. 
Nesplní- li Prodávaj ící povinnost  dle předchozí věty, je v prodlení s plněním Rámcové dohody.

46. Kupuj ící j e oprávněn odmítnout  převzít  Zboží, není- li ve shodě s Rámcovou dohodou, 
neobsahuje- li Dodací list  stanovené náležitost i nebo nejsou- li Kupuj ícímu nejpozděj i 
se Zbožím předány Doklady.

47. Hodlá- li Kupuj ící Zboží převzít , ačkoliv není ve shodě s Rámcovou dohodou nebo Dílčí 
Smlouvou, j sou obě Smluvní st rany oprávněny uvést  do Dodacího listu svá stanoviska ke 
Kupuj ícím tvrzenému rozporu s Rámcovou dohodou.
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48. Připoušt í- li to povaha Zboží, má Kupuj ící právo, aby bylo Zboží před ním překont rolováno 
nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

49. Je- li Zboží dodáváno po částech, vztahuj í se ustanovení Obchodních podmínek o předání a 
převzetí Zboží př iměřeně též na předání a převzet í část i Zboží.

ČÁST  9  -  P Ř ECH O D  V LA ST N I CK ÉH O  P RÁV A A  N EBEZ P EČÍ  ŠKO D Y

50. Vlastnické právo k Zboží přechází na Kupuj ícího okamžikem, kdy Kupuj ící potvrdí Dodací list.
51. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupuj ícího okamžikem, kdy Kupuj ící potvrdí Dodací 

list , nebo kdy Kupuj ící bezdůvodně odmítne Dodací list  potvrdit .
52. Ustanovení § 2121 - 2123 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST  1 0  -  V A D Y  PLN ĚN Í  A  Z Á R U KA

53. Prodávaj ící se zavazuje, že Zboží a Doklady budou v okamžiku jej ich převzetí Kupuj ícím 
vyhovovat  všem požadavkům Rámcové dohody, Obchodních podmínek a právních předpisů 
na rozsah, množství, j akost  a provedení Zboží a Dokladů.

54. Prodávaj ící se zavazuje, že Zboží a Doklady budou vyhovovat  též plnění nabídnutému 
Prodávaj ícím v nabídce podané do zadávacího řízení, na jehož základě je Rámcová dohoda 
uzavřena.

55. Zboží a Doklady musí být  prosté všech fakt ických a právních vad a Prodávaj ící j e povinen 
zaj ist it , aby dodáním a užíváním Zboží a Dokladů nebyla porušena práva Prodávaj ícího nebo 
t řet ích osob vyplývaj ící z práv duševního vlastnictví. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo t řet í osoba.

56. Prodávaj ící se zavazuje (poskytuje Kupuj ícímu záruku) , že Zboží a Doklady si po celou dobu 
od okamžiku jej ich převzet í Kupuj ícím, až do uplynut í Záruční doby zachovaj í v lastnost i 
stanovené v odstavcích 53 - 55 Obchodních podmínek.

57. Záruční doba začíná běžet  dnem převzet í Zboží Kupuj ícím nebo jeho poslední část i, j e- li 
Zboží dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je- li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane- li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
pozděj i než okam žik převzet í Zboží, resp. jeho poslední část i.

58. Zboží a Doklady maj í vady (Prodávaj ící plnil vadně) , jest liže při převzet í Kupuj ícím nebo 
kdykoliv od převzet í Kupuj ícím do konce Záruční doby nebudou mít v lastnost i stanovené v 
odstavcích 53 - 55 Obchodních podmínek.

59. Kupuj ící má práva z vadného plnění i v případě, jedná- li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornost i poznat  j iž při uzavření Rámcové dohody.

60. Prodávaj ící nenese odpovědnost  za vady způsobené Kupuj ícím nebo t řet ím i osobami, ledaže 
Kupuj ící nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi 
od Prodávaj ícího,

61. Kupuj ící nemá práva z vadného plnění, způsobila- li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
věci na Kupuj ícího vnější událost . To neplat í, způsobil- li vadu Prodávaj ící nebo jakákoliv t řet í 
osoba, jej ím ž prost řednictvím plnil své povinnost i vyplývaj ící z Rámcové dohody.

62. Prodávaj ící neodpovídá za vady spočívaj ící v opot řebení Zboží, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Zboží.

63. Prodávaj ící odpovídá za vady spočívaj ící v opot řebení Zboží, ke kterému do konce Záruční 
doby vzhledem k požadavkům Rámcové dohody a Obchodních podmínek na jakost  
a provedení Zboží nemělo doj ít .

ČÁST  1 1  -  U P LA T N ĚN Í  PRÁV  Z V A D N ÉH O  PLN ĚN Í

64. Odpovídá- li Prodávaj ící za vady Zboží nebo Dokladů, má Kupuj ící práva z vadného plnění.
65. Kupuj ící j e oprávněn vady reklamovat  u Prodávaj ícího jakým koliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Prodávaj ící j e povinen př ij et í reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit . V reklamaci Kupuj ící uvede popis vady nebo uvede, jak  se vada projevuje.

66. Vada je uplatněna včas, je- li písemná forma reklamace odeslána Prodávaj ícímu nejpozděj i 
v poslední den Záruční doby. Připadne- li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek,
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j e vada včas uplatněna, je- li písemná forma reklamace odeslána Prodávaj ícímu nejblíže 
následuj ící pracovní den.

67. Má-li Zboží vady, za které Prodávaj ící odpovídá, má Kupuj ící právo
67.1. na odst ranění vady dodáním nového Zboží nebo jeho část i bez vady, pokud to není 

vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chyběj ící část i Zboží,
67.2. na odst ranění vady opravou Zboží nebo jeho část i,
67.3. na př iměřenou slevu z Kupní ceny Zboží, nebo
67.4. odstoupit  od Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy.

68. Není nepřiměřené, požaduje- li Kupuj ící odst ranit  vady dodáním nového Zboží nebo jeho části 
bez vady, vyskyt la- li se stejná vada po j ej í opravě opětovně, nebo nemůže- li Kupuj ící řádně 
užívat  Zboží nebo jeho část  pro větší počet  vad.

69. Kupuj ící j e oprávněn nároky dle odstavce 67 kombinovat , j e- li to vzhledem k okolnostem 
možné. Kupuj ící není oprávněn kombinovat  nároky, které si navzájem odporuj í (např. dodání 
nové část i Zboží a zároveň slevy z Ceny za plnění Dílčí sm louvy na tutéž část  Zboží).

70. Kupuj ící sdělí Prodávaj ícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupuj ící změnit  bez souhlasu Prodávaj ícího;  
to neplat í, žádal- li Kupuj ící opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

71. Nesdělí- li Kupuj ící Prodávaj ícímu, j aké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej  
k tomu Prodávaj ící vyzval, může Prodávaj ící odst ranit  vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Zboží nebo jeho části;  volba nesmí Kupuj ícímu způsobit  nepřiměřené 
náklady.

72. Kupuj ící má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislost i s oznámením vad 
Prodávaj ícímu.

ČÁST  1 2  -  P O D M Í N KY  O D ST R A N ĚN Í  V AD

73. Pokud Kupuj ící požaduje v reklamaci odst ranění vady, je Prodávaj ící povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zaháj it  činnost i vedoucí k odst ranění reklamované vady.

74. Prodávaj ící j e povinen odst ranit  Kupuj ícím reklamovanou vadu nejpozděj i do 30 kalendářních 
dnů ode dne oznámení vady Prodávaj ícímu.

75. Nezaháj í- li Prodávaj ící činnost i vedoucí k odst ranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Prodávaj ícímu, nebo nebude- li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházej ícího odstavce, 
je Kupuj ící oprávněn
75.1. zaj ist it  odst ranění vady j inou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet  Prodávaj ícího,
75.2. požadovat  slevu z Kupní ceny Zboží nebo Ceny za plnění Dílčí smlouvy, nebo
75.3. od Rámcové dohody nebo dílčí sm louvy odstoupit .

76. Veškeré náklady vzniklé Kupuj ícímu v souvislost i s odst ranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Prodávaj ící povinen Kupuj ícímu uhradit .

77. Prodávaj ící j e povinen odst ranit  vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže- li se však kdykoli pozděj i, že uplatnění vady Kupuj ícím nebylo oprávněné, 
tj. že Prodávaj ící za vadu neodpovídal, j e Kupuj ící povinen uhradit  Prodávaj ícímu veškeré j ím  
účelně vynaložené náklady v souvislost i s odst raněním vady.

78. Kupuj ící j e povinen poskytnout  Prodávaj ícímu součinnost  nezbytnou k odst ranění vady.
79. Do odst ranění vady nemusí Kupuj ící plat it  dosud nezaplacenou část  Ceny za plnění Dílčí 

sm louvy a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídaj ící j eho právu na slevu.
80. Při dodání nového Zboží nebo jeho část i vrát í Kupuj ící Prodávaj ícímu na náklady 

Prodávaj ícího Zboží nebo jeho část  původně dodanou.
81. Týká- li se vada Dokladů nebo j iného plnění poskytnutého Prodávaj ícím dle Rámcové dohody, 

než Zboží, užij í se ustanovení odstavců 64 -  80 obdobně.

ČÁST  1 3  -  SAN KCE

82. Poruší- li Prodávaj ící povinnost  dodat  Zboží nebo Doklady či j akoukoliv jej ich část  ve sjednané 
době, je Prodávaj ící povinen uhradit  Kupuj ícímu smluvní pokutu ve výši 0,5%  z Ceny za 
plnění Dílčí sm louvy za každý den prodlení, nejméně však 5.000,-  Kč za každý den prodlení.

83. Poruší- li Kupuj ící povinnost  zaplat it  Cenu za plnění Dílčí sm louvy ve sjednané době, je 
povinen uhradit  Prodávaj ícímu úrok z prodlení ve výši právních předpisů.

7 / 9



84. Poruší- li Prodávaj ící povinnost  dodat  Kupuj ícímu Zboží bez vad, je povinen uhradit  
Kupuj ícímu smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny za plnění Dílčí sm louvy za každý den prodlení, 
nejméně však 5.000,-  Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Kupuj ícího z vadného plnění Prodávaj ícího.

85. Poruší- li Prodávaj ící povinnost  nepostoupit  žádnou svou pohledávku za Kupuj ícím vyplývaj ící 
z Rámcové dohody, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je Prodávaj ící 
povinen uhradit  Kupuj ícímu smluvní pokutu ve výši 20%  z nominální hodnoty postoupené 
pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnost i postoupení vůči 
postupníkovi.

86. Poruší- li Prodávaj ící j akékoliv j iné povinnost i vyplývaj ící z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
nebo Obchodních podmínek, než povinnost i, na které se vztahuje sm luvní pokuta dle této 
část i, j e Prodávaj ící povinen uhradit  Kupuj ícímu smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny za plnění 
Dílčí sm louvy za každý jednot livý  případ porušení povinnost i, m inimálně však 5.000,-  Kč za 
každý jednot livý  případ.

87. Zaplacení sm luvní pokuty nezbavuje Prodávaj ícího povinnost i splnit  dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

88. Kupuj ící j e oprávněn požadovat  náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnost i, na kterou se vztahuje sm luvní pokuta, v plné výši.

ČÁST  1 4  -  O D ST O U P EN Í  O D  RÁM CO V É D O H O D Y

89. Poruší- li Smluvní st rana Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
st rana písemnou formou od Rámcové dohody odstoupit .

90. Podstatné je takové porušení povinnost i, o němž Smluvní strana porušuj ící Rámcovou 
dohodu j iž při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět , že by druhá Smluvní 
st rana Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala;  v ostatních 
případech se má za to, že porušení podstatné není.

91. Podstatným porušením Rámcové dohody je též prodlení s dodáním Zboží o více než 
30 kalendářních dní.

92. Kupuj ící j e oprávněn od Rámcové dohody odstoupit  též z důvodů uvedených v část i Předání 
a převzet í Zboží (viz ČÁST 8 - Obchodních podmínek).

93. Kupuj ící j e oprávněn odstoupit  od Rámcové dohody, ukáže- li se jako nepravdivé jakékoliv 
prohlášení Prodávaj ícího uvedené v odstavci 103, nebo ocitne- li se Prodávaj ící ve stavu 
úpadku nebo hrozícího úpadku.

94. Smluvní st rana může od Rámcové dohody odstoupit , pokud z chování druhé Sm luvní st rany 
nepochybně vyplyne, že poruší Rámcovou dohodu podstatným způsobem, a nedá- li na výzvu 
oprávněné Smluvní st rany př iměřenou j istotu.

95. Jakm ile Sm luvní strana oprávněná odstoupit  od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Rámcové dohodě set rvává, nemůže 
volbu j iž sama změnit .

96. Zakládá- li prodlení Sm luvní st rany nepodstatné porušení j ej í povinnost i z Rámcové dohody, 
může druhá Sm luvní st rana od Rámcové dohody odstoupit  poté, co prodlévaj ící Smluvní 
st rana svoj i povinnost  nesplní ani v dodatečné př iměřené lhůtě, kterou j í druhá Smluvní 
st rana poskyt la výslovně nebo mlčky.

97. Oznámí- li Smluvní strana Smluvní st raně prodlévaj ící, že j í určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že j í lhůtu j iž neprodlouží, plat í, že marným uplynut ím této lhůty od Rámcové dohody 
odstoupila.

98. Poskyt la- li Smluvní strana Smluvní st raně prodlévaj ící nepřim ěřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí- li od Rámcové dohody po jej ím  uplynut í, nastávaj í účinky odstoupení 
teprve po marném uplynut í doby, která měla být prodlévaj ící Smluvní straně poskytnuta jako 
př iměřená. To plat í i tehdy, odstoupila- li Smluvní st rana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévaj ící Sm luvní st raně dodatečnou lhůtu k plnění poskyt la.

99. Kupuj ící j e oprávněn odstoupit  od Rámcové dohody v případě, že Prodávaj ící uvedl v nabídce 
podané do zadávacího řízení veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídaj í 
skutečnost i a měly nebo mohly mít  v liv na výsledek řízení.

100. Odstoupením od Rámcové dohody se závazek zrušuje od počátku.
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101. Plnil- li Prodávaj ící zčást i, může Kupuj ící od Rámcové dohody odstoupit  j en ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá- li však částečné plnění pro Kupuj ícího význam, může 
Kupuj ící od Rámcové dohody odstoupit  ohledně celého plnění.

102. Zavazuje- li Rámcová dohoda Prodávaj ícího k opakované činnost i nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Kupuj ící od Rámcové dohody odstoupit  j en s účinky do budoucna. To neplat í, 
nemaj í- li j iž přij atá dílčí plnění sama o sobě pro Kupuj ícího význam.

ČÁST  1 5  -  O ST A T N Í  U JED N ÁN Í

103. Prodávaj ící prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, 
že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnut í, případně rozhodnut í správního, daňového či j iného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Prodávaj ícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

104. Prodávaj ící na sebe přebírá nebezpečí změny okolnost í ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku.

105. Prodávaj ící není oprávněn postoupit  žádnou svou pohledávku za Kupuj ícím vyplývaj ící 
z Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislost i s Rámcovou dohodou.

106. Prodávaj ící není oprávněn provést jednost ranné započtení žádné své pohledávky za 
Kupuj ícím vyplývaj ící z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislost i s Rámcovou dohodou na 
jakoukoliv pohledávku Kupuj ícího za Prodávaj ícím.

107. Kupuj ící j e oprávněn provést  jednost ranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Prodávaj ícím vyplývaj ící z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislost i 
s Rámcovou dohodou (zejm. sm luvní pokutu)  na pohledávky Prodávaj ícího za Kupuj ícím.

108. Prodávaj ící j e povinen zachovávat  m lčenlivost  o všech skutečnostech a informacích, které 
j sou obsažené v Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly 
v souvislost i s Rámcovou dohodou nebo jej ím  plněním jakkoliv  zpřístupněny, předány či 
sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které j sou v okamžiku, kdy se s nimi 
Prodávaj ící seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění 
Prodávaj ícího veřejně přístupnými stanou. Prodávaj ící nesmí takové skutečnost i a informace 
použít  v rozporu s jej ich účelem, nesmí je použít  ve prospěch svůj  nebo t řet ích osob a nesmí 
je použít  ani v neprospěch Kupuj ícího. Povinnost i dle tohoto odstavce je Prodávaj ící povinen 
zachovávat  i po zániku závazku z Rámcové dohody, vyjma případů, kdy se takové 
skutečnost i a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Prodávaj ícího. 
Povinnost i dle tohoto odstavce se nevztahuj í na případy, kdy je Prodávaj ící povinen zveřejnit  
takové skutečnost i nebo informace na základě povinnost i uložené mu právním předpisem 
nebo rozhodnut ím orgánu veřejné moci.

109. Poruší- li Prodávaj ící v souvislost i s Rámcovou dohodou jakékoliv své povinnost i, nahradí 
Kupuj ícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnost i k náhradě se Prodávaj ící 
zprost í, prokáže- li, že mu ve splnění povinnost i zabránila m imořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních 
poměrů Prodávaj ícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávaj ící s plněním povinnost i 
v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávaj ící povinen překonat , j ej  však povinnost i 
k náhradě nezprost í.

110. Vzhledem k veřejnoprávním u charakteru Kupuj ícího Prodávaj ící výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečnost í obeznámen a souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody v rozsahu 
a za podmínek vyplývaj ících z příslušných právních předpisů.

111. Prodávaj ící si j e vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční 
kont role ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly.

112. Písemnou formou (podobou)  se rozumí list ina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo e-mail podepsaný zaručeným elekt ronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní 
strany.
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Příloha č. 2b Rámcové dohody

Ceník  pro kategorii vozidel V1

Označení dodávaného vozidla Fiat  Doblo 1 ,6MTJ 105k

Položka
Cena za 1 ks ( Kč bez 

DPH)
Cena za 1 ks ( Kč s 

DPH)

Poř izovací cena vozidla 389  0 0 0 ,0 0  Kč 4 7 0  6 9 0 ,0 0  Kč

N adstandardní výbava

Zám ek řa dící páky 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč

Tem pom at - Kč - Kč

Přední m lhové svět lom ety 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč

Parkovací senzory/ kam ery 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč

Tónovaná skla 5 500,00 Kč 6 655,00 Kč

Maják - Kč - Kč

Polepy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Tažné zař ízení pevné z originálního př íslušenství výrobce 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč

Tažné zař ízení odním atelné  z originálního př íslušenství výrobce 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč

Cena celkem  za 1 vozidlo 4 3 5  5 0 0 ,0 0  Kč 525  9 0 5 ,0 0  Kč

Požadovaný počet  vozidel

Cena celkem  za všechny požadovaná vozidla 0 ,0 0  Kč 0 ,00  Kč

P o k u d  n e b u d e t e  n ě k t e r o u  z  p o l o ž e k  n a d s t a n d a r d n í  v ý b a v y  p o ž a d o v a t ,  u v e ď t e  v  d a n é m  ř á d k u  v e  s lo u p c íc h  s  c e n o u  č ís l ic i  " n u la " .  

Kolonku "Požadovaný počet  vozidel účastník nevyplňuje. Konkrétní počet  požadovaných vozidel bude doplněn při objednávce.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

Příloha č. 2c Rámcové dohody

Čestné  proh lá šen í o poddodava te lích

Účastník:

Obchodní f irm a/ jm éno  

Sídlo/ m ísto podnikání 

I ČO

Zastoupen

STRATOS AUTO spol. s r.o.

Brat ř í Štefanů 10 02 , 500  03  Hradec Králové  

6 2 0  28  367

Mart in Strakoš, j ednate l

který podává nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávky užitkových vozidel pro resort  
dopravy 2020 -  2021" -  část A, t ímto čestně prohlašuje, že:

 Při plnění zakázky s názvem „Dodávky užitkových vozidel pro resort  dopravy 2020-2021" -  část A 
nepoužije žádné poddodavatele.

V Praze dne 25. 11. 2020

Mart in Strakoš, elektronicky podepsáno 

podpis osoby oprávněné jednat  za účastníka

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

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

http://www.spravazeleznic.cz


SPRÁVA
ŽELEZNIC

Příloha č. 2d Rámcové dohody část  „A"  VZ

Technick á  specif ik a ce  vozide l

Vozidla musí splňovat  následuj ící m inimální technické paramet ry, požadavky na 
výbavu a být  způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu s vyhláškou 
č. 341/ 2014 Sb., o schvalování technické způsobilost i a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 341/ 2014 Sb.). 
Požadovaná vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v 
souladu se zákonem č. 56/ 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/ 1999 Sb., o poj ištění odpovědnost i za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisej ících zákonů, ve znění 
zákona č. 307/ 1999 Sb., kterým se mění zákon č. 168/ 1999 Sb., o poj ištění 
odpovědnost i za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisej ících zákonů (zákon o poj ištění odpovědnost i z provozu vozidla) , ve znění 
pozdějších předpisů. Barevné provedení vozidel musí splňovat  podmínky stanovené 
zákonem č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu) , ve znění pozdějších předpisů, § 10 
odst. 2.

Vozidla musí být  nová z produkce aktuálního nebo předchozího roku. Jednot liví 
pověřuj ící zadavatelé musí být  prvním uživatelem požadovaných vozidel. Zadavatel 
požaduje přihlášení vozidel do regist ru silničních vozidel. Pověřuj ící zadavatelé j sou 
povinni poskytnout  účastníkovi pot řebnou součinnost  při regist raci vozidla. Zadavatel 
uvádí, že pověřuj ící zadavatelé Česká republika -  Drážní inspekce a Česká republika -  
Státní stavební správa j sou v souladu s § 8 zákona č. 634/ 2004 Sb. o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeni od poplatku za regist raci 
vozidla. U vozidel, která budou pořizována zadavatelem, který není od poplatků za 
regist raci vozidel osvobozen, tedy Správa železnic, s.o., musí být poplatek za 
regist raci vozidla zahrnut  v poř izovací ceně vozidla Cp.

Na vozidlech musí být  proveden kompletní předprodejní servis.

Bude- li vozidlo předáváno v období mezi 16. říjnem a 31. březnem, musí být na 
vozidle nasazena druhá sada kol se zimními pneumat ikami. Dodané letní a zimní 
pneumat iky nesmí být v době předání vozidla starší než 18 měsíců.

Vozidla budou dodána včetně požadované dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 10 l 
pohonných hmot v nádrži, druhé sady kol (disků a pneumat ik, letních či zimních dle 
termínu předání vozidla)  a povinné výbavy.

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

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

http://www.spravazeleznic.cz


Technické param etry a výbava vozidel

Zadavatel požaduje splnění veškerých níže uvedených technických paramet rů vozidel 
ve standardní výbavě, která j e definována v tabulkách níže. Požadované hodnoty 
parametrů mohou být účastníkem překročeny, a to pouze ve prospěch zadavatele. 
Technické paramet ry, zejména pak vybavení vozidel, mohou být doplněny o další 
vhodné vybavení či parametry. Veškeré další nabízené vybavení či paramet ry však 
musí být zahrnuty do pořizovací ceny vozidla Cp, stejně jako požadované vybavení.

Zadavatel dále požaduje možnost  dodání jednot livých vozidel včetně nadstandardní 
výbavy, jej íž výčet  je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Jest liže bude 
některá z položek nadstandardní výbavy j iž zahrnuta v pořizovací ceně vozidla Cp, je 
účastník povinen tuto skutečnost  uvést  do tabulky níže, a to na poslední řádek "další 
vhodné vybavení či paramet ry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně 
vozidla Cp".

Rozsah nadstandardní výbavy j e maximální. Výbava bude konkret izována 
v jednot livých výzvách k poskytnut í plnění zasílaných pověřuj ícími zadavateli 
vybraným účastníkům zadávacího řízení. Tím se rozumí, že požadavek na 
nadstandardní výbavu může být  sort imentně a početně užší o položky nadstandardní 
výbavy naceněné v nabídce účastníka v příloze č. 2 zadávací dokumentace nebo j im  
může být roven. Při užším rozsahu nadstandardní výbavy bude v odpovídaj ící 
hodnotě, dle nacenění, snížena celková cena požadovaného vozidla.

Splnění technických paramet rů a požadavků na provedení a výbavu vozidel z této 
přílohy je účastník povinen prokázat  relevantním způsobem, konkrétně doložením 
následuj ícího:

1. Technické dokumentace nabízených vozidel v rozsahu umožňuj ícím zadavateli 
ověření splnění m inimálně požadovaných technických paramet rů a výbavy 
vozidel uvedených v technické specifikaci. Zadavatel tedy požaduje, aby 
účastníkem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny požadované 
paramet ry a další požadavky.

2. Vyplněné tabulky viz příloha této Technické specifikace, kde účastník doplní 
veškeré požadované paramet ry, ze kterých bude zřejmé splnění technických 
parametrů vozidel. Další nabízené vybavení či paramet ry nad rámec 
požadavků zadavatele, které j sou j iž zahrnuty v pořizovací ceně vozidel Cp, 
účastník uvede do sam ostatné kolonky (vždy poslední kolonka tabulky) .

3. Technické dokumentace nabízených vozidel v rozsahu umožňuj ícím zadavateli 
ověření dostupnost i požadované nadstandardní výbavy.

Zadavatel dále upozorňuje, že nepřipoušt í j akékoliv  odkazy na požadované provedení 
či výbavu v j iných dokumentech nepřiložených v nabídce.

Technická  specif ikace m ajáků

Řešení pro kategorie vozidel P1, P1A a M4

Dodání, montáž a zprovoznění zvláštního světelného výst ražného zařízení s kombinací 
modré, červené a oranžové barvy, tzv. rampy ( technologie LED bez pohyblivých 
(rotačních)  částí)  s umístěním na st řeše vozidel, dále 2 ks přídavných výst ražných 
LED světel modré a červené barvy, umístěných v přední část i vozidel (za plastovou 
mřížkou před chladičem)  a 2 ks přídavných výst ražných LED světel modré a červené 
barvy, umístěných v zadní část i vozidel (v horních rozích) , vše doplněné zvukovým 
výst ražným zařízením s m ožnost í reprodukce mluveného slova.
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Zvláštní světelné a zvukové výst ražné zařízení musí mít  samostatný vypínač s 
možnost í úplného odpojení od elektr ické sítě vozidla.

Všechny dodávané a montované prvky musí být  homologované v souladu s 
předpisem EHK č. 65, (zvláštní výst ražné svít ilny)  pro 2 úrovně svít ivost i -  základní 
intenzita j e určena pro denní použití, snížená intenzita pro noční použit í a podle EHK 
10 (elekt romagnet ická kompat ibilita) , respekt ive vyhláškou č. 341/ 2014 Sb., v 
platném znění, s možnost í zápisu do Osvědčení o regist raci vozidla (Technického 
průkazu).

Podrobnost i,  viz TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ  POŽÁRNÍ HO AUTOMOBI LU, 
č.j . MV-36362-1/ PO- I ZS-2019, Zvláštní výst ražné zař ízení - světelná část, TP- 
STS/ 20-2019

Technická  specif ikace označení vozidel - polep

Řešení pro kategorie vozidel P1, P1A a M4

Dodání a montáž sam olepícího zvýrazňuj ícího prvku, tvořeného bílým reflexním 
vodorovným pruhem po bocích karosérie. Bílý vodorovný pruh musí mít  výšku 
nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm. Pruh může být zúžen v místě, kde do něj 
zasahuje blatník (podběhy kol).

Na přední část  vozidel (kapotu motoru)  umíst it  vodorovný nápis HASIČI  v provedení 
kolmým písmem, písmeny velké abecedy, v reflexním provedení, bílé barvy. Rozměr:  
délka 800 mm, výška 200 mm nebo dle rozměrů přední kapoty. Nápis HASIČI  bude 
ve spodní část i přední kapoty, ve st řední část i kapoty.

Na zadní část  vozidla umíst it  na levou stranu (strana řidiče)  vodorovný nápis HASIČI  
v provedení kolmým písmem, písmeny velké abecedy, v reflexním provedení, bílé 
barvy. Rozměr:  výška 105 mm.

Všechny dodávané a montované prvky musí být homologované v souladu s 
předpisem EHK č. 65 o zvláštních výst ražných zařízeních, respekt ive vyhláškou č. 
341/ 2014 Sb., v platném znění, s m ožnost í zápisu do Osvědčení o regist raci vozidla 
(Technického průkazu)  a musí splňovat  vyhlášku č. 35/ 2007 Sb., o technických 
podmínkách požární techniky, a vyhlášku č. 247/ 2001 Sb., o organizaci a činnost i 
j ednotek požární ochrany, v platném znění.

Technická  specif ikace nástavby ložného prostoru

Řešení pro kategorie vozidel P1, P1A a P1AT

Dodání a montáž nástavby ložného prostoru (boudy) , do výše st řechy kabiny, vzadu 
otevírací a uzamykatelné, odpovídaj ící designové linii vozidla, s těsněním zádových 
dveří, vnit řním  st ropním svít idlem, spoilerem s t řet ím  brzdovým svět lem a 
vyhřívaným  zadním sklem. Zámek zadních otevíracích dveří nástavby musí být 
ovládán pomocí cent rálního zam ykání vozidla z or iginálního příslušenství výrobce, 
stejně jako zám ek čela nákladového prostoru. Nástavba ložného prostoru (bouda) 
musí být upevněná bez vr tání do karosérie vozidla. Musí být  lakovaná a na výběr 
musí být bílá, modrá nebo červená barva. Pokud j e barva nástavby ložného prostoru 
(boudy) stejná jako barva karoserie, musí být  i stejného barevného odst ínu.

Technická  specif ikace e lekt r ické  zásuvky pro dobíjení akum ulátorových  
bater ií vozidla  a předehřev ke stálém u tem perování m otoru
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Řešení pro kategorii vozidel P1A

Dodání a montáž sdružené elekt r ické zásuvky pro dobíjení akumulátorových baterií, 
předehřevu, určenému ke stálému tem perování chladící soustavy motoru. Zásuvka, 
musí být umístěna v blízkost i nástupu řidiče a při spuštění motoru se musí samočinně 
odpoj it . Součást í dodávky musí být  příslušný prot ikus s přívodním kabelem délky min. 
4m.
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Čás t A Ve ře jné  zakázky

Kategorie vozidla: V1

Tovární značka Fiat

Obchodní označení modelu Doblo 1,6MTJ 105k Base

Param etr Požadovaná hodnota

1 Provedení dodávka -  van

2 počet  dveří -

3 počet  míst k sezení 2

4 Motor Vznětový

5 Palivo Nafta

6 výkon (kW) 77

7 točivý moment  (Nm) 320

8 maximální spot řeba pohonných hmot  (pro 
kombinovaný provoz)

Maximální spot řeba pohonných hmot 
pro kombinovaný provoz musí být u 
všech vozidel v souladu s Nařízením 
vlády č. 173/ 2016 Sb., o stanovení 
závazných zadávacích podmínek pro 
veřejné zakázky na pořízení silničních 
vozidel.

9 převodovka;  do min. počtu požadovaných 
převodových stupňů se nezapočítává zpětný 
chod

6 st., manuální

10 pohon kol 4x2

11 min. základní objem zavazadlového prostoru 
měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení 
prostoru pro umístění rezervy)

12 objem nákladového prostoru 3,4 m3 (pouze nákl. prostor za dělící 
přepážkou)

13 objem palivové nádrže (dm3) 60

14 max. celková hmotnost  [ kg] 2145

15 užitečné zat ížení [ kg] 750

16 délka ložné plochy [ mm] 1820

17 výška ložné plochy [ mm] 1305
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18 barva karoserie modrá

19 barva interiéru tmavě šedá nebo černá

20 Plachta -

21 délka (mm) 4406

22 rozvor (mm) 2755

23 min. svět lá výška (mm) -

24 výbava airbag řidiče a spolujezdce, ANO

kont rola zapnut í bezpečnostního pásu 
alespoň vpředu, ANO

elekt ronický stabilizační systém 
(ESP/ ESC nebo j iný  systém se shodnou 
funkcí) , ANO

I m obilizér, ANO

posilovač ř ízení, ANO

hlavové opěrky pro všechny místa 
k sezení, ANO

denní svícení -  automat ické, ANO

klimat izace -  mechanická, ANO

cent rální zamykání, ANO

elekt r ické stahování oken min. 
předních dveří, ANO

rádio - originální z výroby a 
integrované v palubní desce, ANO

HF sada - bluetooth, handsfree jako 
jedna z funkcí integrovaného autorádia 
(vestavěné společně s rádiem) , ANO

výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
ANO

el. ovládaná a vyhřívaná zpětná 
zrcátka, ANO

povinná výbava

25 koberce/ podlahy gumové koberce vpředu, ANO

gumová podlaha nákladového prostoru 
(může být  vyj ím atelná) , ANO
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26 pneumat iky, kola

dodávané pneumat iky nesměj í být  starší než 
18 měsíců v momentu převzet í vozidla

na vozidle namontována kola dle 
ročního období v okamžiku dodání, tj. 
zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., 
ve zbývaj ícím období letní;  součást í 
dodávky i kola pro opačné období, ANO

rezervní kolo, ANO

značka pneumat ik doporučená výrobcem 
vozidla

klíč na mat ice kol a příruční zvedák, 
ANO

27 záruka na celé vozidlo min. 5 let  nebo 200 000 km

28 další dodání vozidla včetně:  požadované 
dokumentace, manuálu, 2 klíčů, min. 
10l nafty v nádrži, druhé sady kol, 
povinné výbavy, ANO

29 další vhodné vybavení či parametry nabízené 
účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla 
Cp .

Plechová přepážka odděluj ící 
nákl.prostor, tónovaná skla

7 / 7



SPRÁVA
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Příloha č. 2e Rámcové dohody -  Vzor Výzvy k poskytnut í plnění

Výzva k poskytnut í plnění na základě Rám cové dohody č.j . 1 3 1 7 2 / 2 0 2 1 - SŽ- GŘ- O8  na 
„Dodávky užitkových vozide l pro resort  dopravy 2 0 2 0 - 2 0 2 1 ” část  A

Vážení,

pro účely zadání dílčí veřejné zakázky podle platné rámcové dohody „Dodávky užitkových vozidel pro
resort  dopravy 2020-2021" (dále jen „ rám cová dohoda") , uzavřené d n e ......... , č.j .:  . .. .. .. .. , mezi
smluvními st ranami, j im iž j sou Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/ 7, 110 
00 Praha 1, zastoupený Bc. Jiř ím Svobodou, MBA, generálním ředitelem, IČO:  70994234 (dále jen
„Kupuj ící" )  a ........ , se síd lem ..... .. .. , zast oupená..... . . .. , IČO:  .. . .. . . ..(dále jen „Prodávaj ící" ) , Vás
t ímto v souladu s § 134 odst. 1 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a čl. 2. Rámcové dohody vyzývám k poskytnut í plnění.

Předmětem plnění dle čl. 1. rámcové dohody je zboží uvedené v příloze č. 2 této Výzvy k poskytnut í 
plnění (dále jen „Výzva") , j ehož podrobná specifikace je rovněž uvedena v příloze č. 2d rámcové 
dohody.

Celková cena za požadované zboží (vozidlo/ vozidla)  č in í........  Kč bez DPH. Ceník požadovaného
zboží je přílohou č. 2 této Výzvy.

Předpokladem pro zadání dílčí veřejné zakázky Prodávaj ícímu, je písemná akceptace této objednávky 
(Výzvy) , a to v souladu s čl. 2.4 rámcové dohody, tj . nejpozděj i do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
této Výzvy. Vzor potvrzení Výzvy je přílohou č. 1 této Výzvy. Po akceptaci bude tato Výzva uveřejněna 
v regist ru smluv v souladu se zákonem č. 340/ 2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnost i 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regist ru smluv (zákon o regist ru smluv).

Zboží bude dodáno v souladu s čl. 3.8 rámcové dohody nejpozděj i do 180 dnů od dne účinnost i této 
objednávky (Výzvy) .

Místem dodání bude nejbližší autor izované obchodní místo Prodávaj ícího v lok a l it ě........  ( K u p u j íc í

d o p l n í  lo k a l i t u  u v e d e n o u  v  P ř í lo z e  č. 2 f  r á m c o v é  d o h o d y ) .

O předání a převzet í zboží bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými osobami Prodávaj ícího a 
Kupuj ícího. Zboží bude řádně předáno až podpisem uvedeného protokolu.

Příloha:

č. 1 - Vzor - Potvrzení Výzvy k poskytnut í plnění

č. 2 - Ceník požadovaného zboží (vozidla/ vozidel)  -  vychází se z přílohy č. 2b rámcové dohody

č. 3 - Podrobná specifikace a paramet ry zboží (vozidla/ vozidel)  -  vychází se z přílohy č. 2d rámcové 
dohody

S pozdravem

(Kupuj ící)

Adresa Prodávaj ícího

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejst říku 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.spravazeleznic.cz

http://www.spravazeleznic.cz


Příloha č. 2e RD - Potvrzení Výzvy k poskytnut í plnění

Potvrzení Výzvy k poskytnut í plnění

Na základě uzavřené rámcové dohody na „Dodávky užitkových vozidel pro resort  dopravy 20✛�

2021" č. j ..........  a na základě Výzvy k poskytnut í plnění č. j . . . .. . . .. . . , ze dne ... .. .. .. , Vám t ímto

potvrzujeme př ijet í uvedené Výzvy k poskytnut í plnění.

Dále uvádím, že místem dodání vozidel bude autor izované obchodní místo Prodávaj ícího na adrese

Za Prodávaj ícího:

V ..... . . .. . . .. . .dne.



SPRAVA
ŽELEZNIC Příloha č. 2f Rám cové dohody

Oče k á va né  odbě ry  v m ístech dodá n í j e dnot livých  orga n iza cí

N á zev orga n iza ce Odbě r né  m ísto Poče t  vozide l Dle k a t e gor ií vozide l

Česká republika - Drážní inspekce Praha 1 1x P1

Česká republika - Státní plavební správa Praha 3 1x M3, 2x P1AT

Správa železnic, státní organizace

OŘ Brno 14 13xV2,1xL5

OŘ Hradec Králové 24 4 x V3 A,1 8 x V2 ,1 x L5 ,  1xF6

OŘ Olom ouc 14 4xV1, 5xV2, 1xV3B, 1xM2, 3xL5

OŘ Ost rava 8 3xF6, 2xM2, 3xL5

OŘ Plzeň 14 5xF6, 2xM2, 3xL5, 4xV3A

OŘ Praha 26 11xV1, 1xV3A, 10xV2, 1xM2, 3xL5

OŘ Úst í n. Labem 10 8xV2, 1xF6, 1xM2

SSZ Praha 7 7xV2

SŽG Praha 4 4xV2

HZS Praha 9 1xP1A, 8xM4

GŘ Praha 1 1xV3A
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