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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 

 

 

 

Rámcová dohoda na dodávky Mobiliáře pro železniční 
stanice a zastávky 

č. Kupující: 120416/2021-SŽ-GŘ-O8 

č. Prodávající: 3/2021 

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

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 
Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:   709 94 234 
DIČ:   CZ70994234 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Zastoupena:  Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem   
 
jako „Kupující“ na straně jedné 

 

a  

 

Název:   Sdružení Společnost egoé plus a.s., egoé kovo a.s. 
 
Správce sdružení: egoé plus a.s. 
Sídlo:   Bílovice 519, PSČ 687 12 
IČO:   23530781 
DIČ:   CZ25330781 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu:  XXX 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3935 
Zastoupen:  MgA. Radkem Hegmonem, předsedou představenstva 
 
Člen sdružení:  egoé kovo a.s. 
Sídlo:   Bílovice 519, PSČ 687 12 
IČO:   25549227 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5627 
 
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: egoé plus a.s., Bílovice č. p. 519, 687 12 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX 

 

jako „Prodávající“ na straně druhé  

(Kupující a Prodávající dále společně též jako „Smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová dohoda“ 
nebo „Dohoda“). 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající zadávacímu řízení na nadlimitní (sektorovou) veřejnou zakázku zadávanou 
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v otevřeném řízení s názvem „Mobiliář pro železniční stanice a zastávky“, č.j. 76188/2020-SŽ-
GŘ-O8 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.  

1 ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

1.2 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude dodávka jednotlivých kusů mobiliáře (sedací 
prvky, nádoby na odpad, stojany na jízdní kola, informační vývěsky a panely) pro použití ve 
stanicích a zastávkách a jejich nejbližším okolí, včetně jejich instalace a dopravy. Předmět 
dílčích veřejných zakázek je blíže specifikován v příloze č. 5 této Rámcové dohody. 

1.3 Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je součástí mobiliáře, 
objednávané a specifikované v rámci dílčích veřejných zakázek, a umožní mu k nim nabýt 
vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že toto plnění převezme a zaplatí Prodávajícímu 
cenu za plnění dílčí smlouvy a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen uhradit v souvislosti 
s tímto plněním nebo jeho části DPH. 

2 ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Kupujícím Prodávajícímu postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Kupujícím a 
Prodávajícím uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na 
základě které Prodávající dodá zboží Kupujícímu podle jejích konkrétních potřeb. Dílčí 
smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.2 Kupující zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Prodávajícímu. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Kupující zašle 
Prodávajícímu objednávku e-mailovou zprávou prostřednictvím kontaktní emailové adresy 
uvedené v odst. 13.1 Rámcové dohody. 

2.3 Objednávky Kupujícího dle odstavce 2.2 tohoto článku této Dohody musí obsahovat údaje 
potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

2.3.1 označení Smluvních stran, 

2.3.2 číslo této Rámcové dohody, 

2.3.3 číslo objednávky, 

2.3.4 specifikaci požadovaného zboží, 

2.3.5 kontaktní osobu Kupujícího, 

2.3.6 cenu určenou na základě jednotkových cen zboží a služeb dle přílohy č. 2 této 
Rámcové dohody, 

2.3.7 požadovaný termín dodání zboží určený v souladu s dodací lhůtou uvedenou v 
příloze č. 2 této Rámcové dohody, 

2.3.8 místo plnění - místo dodání zboží, je-li jich v rámci jedné objednávky více, Kupující 
stanoví přesný počet kusů a druhů zboží pro jednotlivá dílčí místa dodání, 

2.3.9 případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy (např. 
požadavek na instalaci s uvedením výše ceny dle přílohy č. 2 této Rámcové 
dohody). 

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Prodávající 
povinen vyžádat si od Kupujícího ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Dohody 
doplňující informace. Kupující poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Prodávajícímu. Zasláním 
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upravené objednávky Prodávajícímu je původní objednávka bez dalšího stornována a 
nemůže být již akceptována Prodávajícím. 

2.5 Prodávající je povinen akceptovat objednávku, pokud součet množství jednotlivých prvků 
objednaných (jednou anebo více objednávkami) v jednom kalendářním měsíci nepřesáhne 
v součtu následující počty: 

Označení prvku Položka 

Prodávajícím 
Garantovaný počet 

prvků za 1 kalendářní 
měsíc 

A.1 Sedací nábytek do interiéru 75 
A.2 Sedací nábytek do exteriéru 135 

A.3 Sedací nábytek „DeLuxe “ 53 

B.1 Nádoby na odpad do interiéru 64 

B.2 Nádoby na odpad do exteriéru 150 

B.3 Sestavy na ukládání tříděného odpadu 37 

C.1 Kolostavy - stojany na kola 100 

D.1 Vývěska závěsná 49 

D.2 Informační panel jednostranný závěsný 35 

 Kupující je oprávněn objednat v jednom kalendářním měsíci počty jednotlivých prvků nad 
garantované hodnoty, uzavře-li Prodávající s Kupujícím dílčí smlouvu je jí plně vázán. 

2.6 Kupující není oprávněn zadat dílčí zakázku v hodnotě nižší než 50.000 Kč bez DPH bez ceny 
za instalaci, nedohodnou-li se strany jinak. 

2.7 Prodávající je povinen na objednávku Kupujícího reagovat písemně na emailovou adresu 
Kupujícího uvedenou v odstavci 13.1 tohoto článku Dohody nejpozději do 3 pracovních dnů 
od jejího doručení, anebo ve lhůtě uvedené Kupujícím v objednávce. Prodávající bude 
reagovat buď písemnou akceptací, nebo žádostí o další údaje dle předchozího odstavce. 
Písemnou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena mezi Prodávajícím a 
Kupujícím dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky 
Kupujícího a její akceptace Prodávajícím, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této 
Rámcové dohody a jejích příloh. 

2.8 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají 
jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích 
přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Kupující oprávněn vyzývat Prodávajícího 
opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným 
v článku 2 této Dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. 
Prodávající je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě 
uvedené v odst. 2.7 této Dohody. 

2.9 Pokud Prodávající neakceptuje předloženou objednávku do 3 pracovních dnů dle odst. 2.7 
této Rámcové dohody, má se za to, že Prodávající odmítl uzavřít dílčí smlouvu.  

3 DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti. V případě, že 
dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv 
na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Dílčí 
smlouva dle této Rámcové dohody může být uzavřena na základě objednávky Kupující 
odeslané Prodávajícímu nejpozději v poslední den účinnosti Rámcové dohody. 

3.2 Místem plnění dílčích smluv je území České republiky; místo plnění dílčích smluv bude 
Kupujícím uvedeno v objednávce.  

3.3 Dodací lhůta jednotlivých prvků při dodání garantovaného počtu prvků dle odst. 2.5 je 60 
dnů. V ostatních případech je dodací lhůta 60 dnů, nedohodnou-li se strany jinak. 
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3.4 Prodávající není oprávněn zboží dodat a instalovat v jiný den, než je termín dodávky 
stanovený v objednávce, nebude-li výslovně mezi Smluvními stranami dohodnut jiný termín. 
Vícenáklady spojené dodávkou a instalací mimo dohodnutý termín jdou k tíži Prodávajícího. 

3.5 V případě, že po uzavření dílčí smlouvy nastanou u Kupujícího skutečnosti mající vliv na 
dodržení sjednaného času plnění uvedeného dílčí smlouvě, je Kupující povinen Prodávajícího 
neprodleně informovat o změně termínu dodávky a současně s Prodávajícím dohodnout 
náhradní termín. Pokud dojde ke změně termínu dodávky později, než 5 dnů před původně 
sjednaným termínem, má Prodávající právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na 
změnu termínu dodání či v souvislosti s ním. 

3.6 Převzetím předmětu koupě (zboží) dle dílčí smlouvy ze strany Kupujícího se rozumí jeho 
dodání a instalace v místě dodání; konkrétní místo instalace jednotlivých prvků na místě 
dodávky bude prodávajícímu specifikováno osobou pověřenou Kupujícím. V případě, kdy 
Kupující v objednávce výslovně neuvede, že s dodávkou předmětu koupě je spojena jeho 
instalace, má se předmět koupě za převzatý doručením a složením předmětu koupě v místě 
určení uvedeném Kupujícím v objednávce a potvrzením Dodacího listu. 

3.7 Prodávající je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Kupujícího uvedeného v dílčí 
smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dodání zboží (v pracovní dny v čase od  8  do 
15 hodin hod.). Předání a převzetí zboží probíhá v rámci předávacího řízení potvrzením 
Dodacího listu ze strany Kupujícího a Prodávajícího. 

3.8 Prodávající je povinen dodat nové zboží, v množství uvedeném v dílčí smlouvě, v jakosti a 
provedení uvedeném v Rámcové dohodě (v příloze č. 5 Rámcové dohody) a zároveň 

3.8.1 tak, aby jej bylo možno použít podle účelu Rámcové dohody, 

3.8.2 jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které 
Kupující očekával s ohledem na způsob jeho užívání, 

3.8.3 jež vyhovuje požadavkům právních předpisů, 

3.8.4 jež odpovídá vzorkům předloženým v rámci zadávacího řízení. 

3.9 Kupující není povinen převzít zboží, které nebude mít vlastnosti dle odst. 3.8 tohoto článku 
Rámcové dohody. V případě, že součástí dodávky je instalace zboží, není Kupující povinen 
převzít zboží, není-li řádně provedena jeho instalace. 

3.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího (resp. Českou republiku) spolu 
s nebezpečím škody na věci převzetím zboží Kupujícím. 

3.11 Smluvní strany si s ohledem na povahu plnění sjednávají, že pokud bude některá z dílčích 
smluv zrušena odstoupením od smlouvy ze strany Kupujícího, má Kupující právo rozhodnout 
jednostranně o tom, zda si plnění instalované na místo určené Kupujícím ponechá ve svém 
majetku, či zda bude plnění provedené dle této dílčí smlouvy vráceno Prodávajícímu. 
Demontáž zboží zajistí Kupující na náklady Prodávajícího. Pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy ze strany Prodávajícího, zůstává poskytnuté plnění v majetku České republiky a 
bude vypořádáno jako bezdůvodné obohacení. 

4 CENA DODÁVEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za plnění bude uvedena v dílčí smlouvě a bude stanovena dle jednotkových cen 
uvedených v příloze č. 2 této Rámcové dohody a objednaného množství.  

4.2 Ceny za plnění dle dílčí smlouvy uvedené v příloze č. 2 této Rámcové dohody, jsou cenami 
konečnými, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této veřejné 
zakázky, včetně nákladů za dopravu zboží, třídění, balení, odběr prázdných obalů a jejich 
likvidaci, nakládání a vyložení zboží v místě plnění. Cena za instalaci zboží bude určena 
způsobem uvedeným v příloze č. 2 této Rámcové dohody, a pokud bude požadována, bude 
uvedena v dílčí smlouvě. 

4.3 Veškeré ceny uvedené v dílčí smlouvě budou uvedeny bez DPH. K těmto cenám pak bude 
připočtena DPH v zákonné výši.  

4.4 Cena za plnění dílčí smlouvy bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet 
Prodávajícího specifikovaný v záhlaví této Rámcové dohody po řádném splnění dílčí smlouvy 
na základě účetního/daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Právo fakturovat 
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vzniká Prodávajícímu dnem převzetí zboží Kupujícím. Faktura musí mít náležitosti daňového 
dokladu dle účinných právních předpisů, její přílohou musí být stejnopis Dodacího listu 
s potvrzením převzetí dodávky bez jakýchkoli vad Kupujícím. V záhlaví faktury je nutno 
taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

4.5 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu 
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel 
akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě. 

4.6 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího písemného doručení 
Kupujícímu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti účetního nebo 
daňového dokladu dle účinných právních předpisů, je Kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti ji 
vrátit Prodávajícímu s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. 
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury 
Kupujícímu. 

4.7 Prodávající je oprávněn fakturovat pouze skutečně dodané zboží a řádně provedené služby, 
převzaté na základě Kupujícím potvrzeného předávacího protokolu, kterým bylo zboží a 
služby převzaty bez vad.  

5 INSTALACE A DOPRAVA 

5.1 Prodávající se zavazuje na své náklady zajistit též dopravu objednaného zboží (prvků 
mobiliáře) na místo určeného Kupujícím za podmínek blíže specifikovaných v dílčí smlouvě. 

5.2 Je-li součástí objednávky ze strany Kupujícího instalace, zajistí Prodávající instalaci za cenu 
sjednanou v dílčí smlouvě dle cen uvedených v příloze č 2 této Rámcové dohody.  

5.3 Kupující zajistí na místě plnění na své náklady přípravu podmínek (stavební připravenost) 
pro provedení instalace jednotlivých prvků mobiliáře, a to dle požadavků, které Prodávající 
předložil ve své nabídce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Požadavky na stavební 
připravenost jsou přílohou č. 4 této Rámcové dohody. 

6 ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

6.1 Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

6.2 Prodávající se zavazuje, že dodané zboží a doklady k němu budou v okamžiku jejich převzetí 
Kupujícím vyhovovat všem požadavkům Rámcové dohody vč. jejích příloh, dílčí smlouvy a 
právních předpisů na rozsah, množství, jakost a provedení sjednaného plnění. Prodávající se 
zavazuje, že dodané zboží si zachová vlastnosti uvedené v předchozí větě, resp. v čl. 3 odst. 
3.8 a 3.9 této Dohody, po dobu odpovídající záruční době stanovené v odst. 6.3 tohoto 
článku Dohody. 

6.3 Záruční doba jednotlivých prvků mobiliáře činí 60 měsíců od data převzetí zboží Kupujícím. 
Záruční doba na instalaci zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí instalovaných prvků bez vad 
a nedodělků.  

6.4 Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy.  

6.5 Kupující je oprávněn vady uplatnit u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem, preferovaná 
je písemná forma. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V uplatnění vady Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje, a 
dále uvede, jaké právo z vadného plnění si zvolila. Kupující je oprávněn změnit volbu práva 
z vadného plnění, a to i opakovaně, nejpozději do okamžiku zahájení realizace odstranění 
vad ze strany Prodávajícího. 

6.6 Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději 
v poslední den záruční doby. Připadne-li konec záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
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je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže 
následující pracovní den. 

6.7 Má-li plnění vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo: 

6.7.1 na odstranění vady dodáním nového zboží nebo jeho části bez vady, pokud to není 
vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 
plnění, resp. provedení nové instalace, 

6.7.2 na odstranění vady opravou zboží nebo jeho části, resp. opravou instalace, 

6.7.3 na přiměřenou slevu z ceny zboží, resp. instalace, nebo 

6.7.4 odstoupit od dílčí smlouvy, nebo od Rámcové dohody.  

6.8 Prodávající se zavazuje odstranit vady nejpozději do 7 pracovních dnů po dni, kdy mu je 
vada ze strany Kupujícího oznámena. 

6.9 Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, 
tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

6.10 Kupující poskytne na výzvu Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

6.11 Výše uvedená ujednání se použijí na vady uplatněné v rámci odpovědnosti Prodávajícího za 
vady i na vady záruční. Platí také přiměřeně pro mimozáruční údržbu a servis dle 
následujícího článku. 

7 NÁHRADNÍ DÍLY 

7.1 Po dobu trvání záruky dle jednotlivých dílčích smluv zajistí Prodávající pro Kupujícího rovněž 
dostupnost náhradních dílů, případně dalších dílů či částí, které je možné požadovat ze 
strany Kupujícího jako doplňky k jednotlivým prvkům mobiliáře, a to za ceny uvedené 
v příloze č. 3 této Rámcové dohody. Dostupností náhradního dílu se rozumí, že dodavatel je 
schopen dodat náhradní díl do 30 dnů od obdržení objednávky náhradního dílu. 

8 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

8.1 Kupující nejpozději do konce každého kalendářního roku odešle Prodávajícímu 
prostřednictvím kontaktní osoby Prodávajícího uvedené v odst. 13.1 této Rámcové dohody 
přehled předpokládaných dodávek na následující kalendářní rok, po který bude (byť 
částečně) trvat účinnost této Rámcové dohody. Tento přehled bude obsahovat vždy 
minimálně: 

• předpokládaný počet dodávaných kusů jednotlivých prvků mobiliáře, 

• předpokládaná místa dodávek, 

• předpokládané termíny dodávek, 

Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že přehled předpokládaných dodávek 
není pro Smluvní strany závazným harmonogramem plnění, není objednávkou ve smyslu 
této Rámcové dohody, na základě tohoto přehledu nemůže dojít mezi Smluvními stranami 
k uzavření dílčí smlouvy. Přehled předpokládaných dodávek má toliko orientační povahu ve 
vztahu k plánovaným dodávkám prvků mobiliáře a Kupujícího nezavazuje k odběru počtu 
kusů prvků mobiliáře, ani k dodržení uvedeného harmonogramu. 

8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), 
podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či 
hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto 
Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
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jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.3 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Kupující. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v 
této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

8.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8.5 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, 
pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto 
Rámcovou dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé Smluvní strany Kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství.  

8.6 Prodávající a Kupující berou na vědomí, že při plnění práv a povinností dle této Rámcové 
dohody, resp. dílčí smlouvy, dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců 
Prodávajícího a Kupujícího či jiných fyzických osob, jejichž osobní údaje byly Smluvními 
stranami sděleny v souvislosti s plněním této Rámcové dohody, resp. dílčí smlouvy, ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (dále jen „Nařízení“).  Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem 
plnění práv a povinností dle této Rámcové dohody a dílčí smlouvy a po dobu nezbytně 
nutnou pro plnění těchto práv a povinností, včetně vymáhání případných nároků z této 
Rámcové dohody či dílčí smlouvy nebo obrany před uplatněnými nároky, jakož i ke splnění 
povinností Kupujícího, které mu plynou ze zvláštních právních předpisů. Smluvní strany se 
zavazují informovat své zaměstnance či jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje byly předány 
druhé Smluvní straně v souvislosti s plněním této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, o 
rozsahu a dalších aspektech zpracování jejich osobních údajů druhou Smluvní stranou 
v souladu s Nařízením. 

8.7 Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku 
se pro závazky uzavírané na základě Rámcové dohody neužijí. 

8.8 Prodávající může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele. Seznam jemu známých 
poddodavatelů v době podpisu smlouvy je přílohou č. 7 této Rámcové dohody. 

8.9 Prodávající je povinen proškolit pracovníky podílející se na plnění dílčích smluv o předpisech 
k zajištění BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany) a o 
hygienických požadavcích na úklid a čištění. Dále je povinen pracovníky prokazatelně 
seznámit se Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek (dále též Směrnice SŽDC č. 120 – viz příloha č. 6 této 
Dohody. 

8.10 Poskytovatel je povinen na vlastní náklady zajistit, aby každý Pracovník Poskytovatele do 
okamžiku prvního výkonu Služby podle Smlouvy absolvoval školení v rozsahu VŠ-00, dle 
předpisu SŽDC Zam1 v aktuálním znění. 
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8.11 Předpis SŽDC Zam1 je k dispozici na adrese: http://www.spravazeleznic.cz/  

8.12 Seznam školitelů pověřených ke školení dodavatelů činností je uveden na adrese: 
http://www.spravazeleznic.cz/   

9 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

9.1 Prodávající se zavazuje dodávat prvky obsahující dřevo, které pochází z trvale udržitelné 
produkce (dále jen „certifikované zboží“) 

9.2 Nebude-li dodané zboží splňovat požadavky na certifikované zboží, Kupující jej neakceptuje. 
Bez zbytečného odkladu po dodání nevyhovujícího plnění vyzve Kupující Prodávajícího, aby 
na vlastní náklady již expedovanou dodávku z místa plnění v celém rozsahu odebral a 
poskytl novou (řádnou). Lhůta k plnění ujednaná mezi Kupujícím a Prodávajícím se do doby 
poskytnutí řádného plnění neprodlužuje. Uplynula-li do bezvadného dodání marně, odpovídá 
Prodávající za prodlení a zavazuje se uhradit tomu odpovídající sankce. Byla-li již 
Prodávajícím vystavena faktura, platí, že lhůta její splatnosti počne běžet až od řádného 
dodání. 

9.3 Kupující je oprávněn k dodanému zboží požadovat doložení certifikátů prokazujících, že 
výrobek, který byl Kupujícímu dodán, pochází ze dřeva z trvale udržitelné produkce. 

9.4 Prokáže-li Kupující po dobu trvání záruční doby na zboží, že dodané zboží nesplňuje 
požadavky na certifikované zboží, ačkoliv je mělo dle smlouvy splňovat, bude postupováno 
následovně. Strany si vzájemně navrátí zbývající plnění, a to tím způsobem, že Kupující 
předá Prodávajícímu část dodaného zboží, které ještě nepoužil, a Prodávající vrátí 
Kupujícímu část kupní ceny odpovídající množství vráceného zboží.  Kupujícímu okamžikem 
prokázání, že používá dodané zboží nesplňující požadavky na certifikované zboží, vniká nárok 
na slevu z kupní ceny tohoto používaného zboží ve výši 40 % kupní ceny tohoto zboží. 
Dobropis vystaví Prodávající do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Kupujícího 
s vyčíslením a uplatněním slevy, a ve stejné lhůtě uhradí na účet Kupujícího uvedený 
v písemné výzvě částku odpovídající uplatněné slevě z kupní ceny. 

9.5 Prodávající se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
dodaného zboží (tím se rozumí jedna ucelená dodávka bez ohledu na to, jaké množství zboží 
bylo dodáno), které nebylo dodáno řádně, tedy bez certifikace zboží. Smluvní strany se 
dohodly, že Kupující má právo započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty dle předchozí 
věty proti pohledávkám Prodávajícího vzniklých na základě této smlouvy, a to i v případě, že 
tyto pohledávky nejsou ještě splatné. 

9.6 V případě dlouhodobého a závažného porušování povinností Prodávajícího v oblasti OVZ je 
Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dlouhodobým a závažným porušováním této 
smlouvy se rozumí dodání zboží, které neodpovídá požadavkům na certifikované zboží, 
alespoň ve třech případech po dobu jejího trvání. Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů a 
nárok na zaplacení smluvní pokuty tím nejsou nijak dotčeny. 

10 SANKCE 

10.1 Poruší-li Prodávající povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle odst. 2.5 a 2.9 této Dohody, je 
Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

10.2 Poruší-li Prodávající povinnost dodat předmět koupě či jakoukoliv jeho část ve sjednané 
době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení. V případě prodlení Prodávajícího o více než 30 kalendářních dnů se 
smluvní pokuta zvyšuje na 1.000.- Kč za každý započatý den prodlení.  

10.3 Poruší-li Kupující povinnost zaplatit cenu za řádné plnění dílčí smlouvy ve sjednané době, je 
povinna uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

10.4 Poruší-li Prodávající povinnost dodat Kupujícímu předmět koupě bez vad, je povinen uhradit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý dodaný vadný kus a za každý den 
prodlení ode dne, kdy Kupující oznámil vadu předmětu koupě, a to až do doby než bude 
dodán bezvadný kus. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného 
plnění Prodávajícího. 
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10.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

10.6 Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

11 ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY A DÍLČÍ SMLOUVY 

11.1 Poruší-li Smluvní strana Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy odstoupit. 

11.2 Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Rámcovou 
dohodu nebo dílčí smlouvu již při uzavření Rámcové dohody, resp. dílčí smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá Smluvní strana Rámcovou dohodu, resp. dílčí smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, 
že porušení podstatné není. 

11.3 Smluvní strana může od Rámcové dohody odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Rámcovou dohodu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

11.4 Kupující je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy také v případě, pokud je Prodávající 
v prodlení s dodáním předmětu koupě delším než 30 kalendářních dnů.  

11.5 Kupující je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě, že Prodávající uvedl v nabídce 
podané do zadávacího řízení veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení. 

11.6 Kupující je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě, že Prodávající v průběhu 
trvání této Rámcové dohody třikrát odmítne uzavřít, přestože mu byla Kupujícím doručena 
objednávka za podmínek a způsobem sjednaným v této Rámcové dohodě. 

11.7 Zakládá-li prodlení Prodávajícího nepodstatné porušení povinnosti z Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, může Kupující od Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy odstoupit poté, co 
Prodávající svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, ne však kratší než 7 dní, 
kterou Kupující poskytl k dodatečnému splnění. 

11.8 Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy oznámí 
druhé Smluvní straně, že od Rámcové dohody či dílčí smlouvy odstupuje, nebo že na 
Rámcové dohodě či dílčí smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

11.9 Odstoupením od Rámcové dohody se závazek zrušuje od počátku. Závazky z již uzavřených 
dílčích smluv tím nejsou dotčeny, nestanoví-li Kupující jinak. Odstoupení od této Rámcové 
dohody či dílčí smlouvy nemá vliv na platnost ustanovení o smluvních pokutách, která 
zůstávají i po odstoupení, resp. ukončení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy, i nadále 
v platnosti.  

12 POJIŠTĚNÍ 

12.1 Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Rámcové dohody má uzavřenu pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Prodávajícím třetí 
osobě na pojistnou částku minimálně 5.000.000,- Kč a dále pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku ve výši 5.000.000,- Kč. Prodávající je povinen udržovat pojištění 
v této výši po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy. 

12.2 Kdykoli to Kupující bude požadovat, je Prodávající povinen předložit Kupujícímu platnou 
pojistnou smlouvu, resp. předložit potvrzení o její platnosti, a to do sedmi (7) dnů ode dne 
doručení výzvy Kupujícího. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit 
řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných 
smluv. 

12.3 Porušení povinností Prodávajícího v tomto článku rámcové dohody se považuje za podstatné 
porušení této Rámcové dohody.  

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
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13.1 Tato Rámcová dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě (dále jen 
„Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost. 

13.2 Prodávající prohlašuje, že  

13.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Rámcové dohody seznámil, 

13.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil se veškerými požadavky Kupujícího dle této Rámcové 
dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

13.3 Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím 
smlouvám uzavíraným na základě této Rámcové dohody, zejména tedy k zasílání 
objednávek, jejich akceptaci apod., jsou: 

13.3.1 na straně Kupujícího: XXX, XXX, tel.: XXX 

13.3.2 na straně Prodávajícího: XXX,  XXX, tel.: XXX 

13.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

13.5 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová 
dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve 
třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Kupujícího a jedno obdrží Prodávající. 

13.6 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků. 

13.7 Poté, co Prodávající poprvé obdrží spolu s touto 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 Obchodními podmínkami, pokud Rámcová 
dohoda na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit 
fyzickou součástí vyhotovení této Rámcové dohody, neboť Prodávajícímu již bude obsah 
Obchodních podmínek známý. Vztah obchodních podmínek k této Rámcové dohodě se 
použije i pro dílčí smlouvy vzniklé z této Rámcové dohody. 

13.8 Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

13.9 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou se řídí Občanským 
zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti 
Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. Smluvní 
strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

13.10 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na 
tom, že  k projednání sporů je příslušný obecný soud Kupujícího. Rozhodným právem pro 
řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

13.11 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 
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Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody 

1. Příloha č.1 – Orientační odhad spotřeby 
2. Příloha č.2 – Nabídková cena 
3. Příloha č.3 – Ceník náhradních dílů 
4. Příloha č.4 – Požadavky na stavební připravenost  
5. Příloha č.5 – Technická specifikace 
6. Příloha č.6 – Směrnice SŽDC č.120 
7. Příloha č.7 – Seznam poddodavatelů 
8.  Příloha č.8 - Grafický manuál Správy železnic  

 

Za Kupujícího:                Za Prodávajícího:         

 
V Praze, dne 16. 7. 2021   V Bílovicích, dne 22. 7. 2021 
 
 
 
Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.   MgA. Radek Hegmon v. r. 
……………………………………………………  …………………………………………………… 
Bc. Jiří Svoboda, MBA   MgA. Radek Hegmon 
generální ředitel    předseda představenstva 
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