Žádosti o spolufinancování z prostředků Nástroje pro propojení Evropy 2021 - 2027 (CEF2)
- projektové dokumentace vysokorychlostní železnice, část 2

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy objednatele: E618-S-4104/2021/PH
č. smlouvy zhotovitele: 21 257 205
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0189/500 354 0004

na zpracování žádosti o spolufinancování
dokumentace pro územní řízení stavby vysokorychlostní železnice
„Praha - Brno (mimo) - Břeclav“
z prostředků Nástroje pro propojení Evropy 2021 - 2027 (CEF2)
Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ......... ....... ..................... ...... ...... ..... .... ...................................................
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ............................................ ...... ...... ..... .... .....................................................
Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur: epodatelna@spravazeleznic.cz
(dále jen „objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349;DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088.
zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva
jako „Správce“ a „Společník 1“
a
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803
zastoupená: Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem
Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem
jako „Společník 2“
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společníci Společnosti „SP + SPB_CEF2_Část 2: VRT „Praha - Břeclav“
založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 30.08.2021 podle ustanovení § 2716
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se
sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem a společníkem 1 je obchodní
firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130
00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu
Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku
a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 30.08.2021,
kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ..........................................................................................
........... ........ ...... ...... ...........................................................
(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ....... ................................................... ...... ...... .....
..................................................
Bankovní spojení: č. účtu:................................... ............. . ............................ ....
(dále jen „zhotovitel“)
1.3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této
smlouvy.

Článek 2 - Předmět smlouvy
2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2.

Dílem se rozumí zpracování žádosti o spolufinancování nákladů na zpracování dokumentace
pro územní řízení vysokorychlostní železnice „Praha - Brno (mimo) - Břeclav“ a souvisejících
nákladů (zejména na architektonická řešení, zajištění publicity, podpůrné průzkumy - např.
přírodovědné a geologické, personální náklady) z prostředků Nástroje pro propojení Evropy
2021 - 2027 (CEF2), včetně všech příloh, a to vše v souladu s pokyny pro předkládání žádostí
CEF2, 1. výzva (2021).

2.3.

Zhotovitel zpracuje žádost v elektronické i tištěné podobě. Zhotovitel zpracuje všechny
formuláře žádosti pro 1. výzvu CEF2, které budou zveřejněny na internetové stránce agentury
CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency)
https://cinea.ec.europa.eu/, s výjimkou hodnocení ekonomické efektivnosti (příloha CBA). Dílo
bude provedeno v českém a anglickém jazyce.
Zhotovitel bude vytvářet součinnost vůči objednateli při zpracování Grantové dohody,
spočívající zejména v předložení Grantové dohody v anglickém jazyce k podpisu zadavateli.

2.4.

Vysokorychlostní železnice „Praha - Brno (mimo) - Břeclav“ bude projektována ve více
etapách, pro každou z nich bude zpracována samostatná dokumentace. Zadavatel má v úmyslu
podat žádost o financování dokumentace pro územní řízení a souvisejících nákladů pro úseky:
-

RS 1 VRT Praha-Vršovice - Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice
RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany
RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou
RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš
RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno
RS 2 VRT Brno (Modřice) - Šakvice

Dílo bude zpracováno tak, aby pokrývalo financování dokumentace pro územní řízení
a souvisejících nákladů na služby, personální náklady a na další podpůrné průzkumy ve všech
třech uvedených úsecích.
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2.5.

Součástí předmětu plnění je rovněž i účast zástupců zhotovitele na určených projednáních
žádosti CEF po stránce technické i obsahové, porady budou svolávány elektronickou formou.

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla
3.1.

Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a)

Zadávací dokumentace v rozsahu:
I.

Výzva k podání nabídky čj. 142065/2021-SŽ-GŘ-O21 ze dne 13. 8. 2021, vč. příloh
(dále jen „výzva k podání nabídky“)
II. Smlouva o dílo, vč. příloh
Podmínky 1. výzvy CEF2, které budou uveřejněné na internetové stránce agentury CINEA
https://cinea.ec.europa.eu/ (předpoklad uveřejnění v anglickém jazyce 16. 9. 2021)

b)
c)

Nabídka zhotovitele ze dne 30.8.2021, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 28341/2021-SŽ-SSZ-OVZ ze dne
16.9.2021.

3.2.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této
smlouvě.

3.3.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět,
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4.

Dílo bude obsahovat tyto části:
Žádost o spolufinancování stavby z prostředků Fondů soudržnosti vč. všech příloh a formulářů.
•
•

3 x v listinné podobě včetně všech povinných příloh v kroužkové vazbě
2 x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) obsahující žádost včetně
všech povinných příloh

Článek 4 - Lhůty k provedení díla
4.1.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla

ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2.

Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:
1. dílčí termín (předložení zpracování Žádosti o spolufinancování z prostředků Nástroje pro
propojení Evropy 2021 - 2027 (CEF2) k připomínkám a následné finalizaci):
do 4. 11. 2021
2. dílčí plnění (předložení zfinalizované Žádosti o spolufinancování z prostředků Fondu
soudržnosti v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) včetně jejích příloh v českém jazyce):
do 18. 11. 2021
3. dílčí plnění (předložení zfinalizované Žádosti o spolufinancování z prostředků Fondu
soudržnosti v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) včetně jejích příloh v anglickém jazyce):
do 2. 12. 2021
4. dílčí termín (předložení Grantové dohody v anglickém jazyce k podpisu zadavateli):
do 4 týdnů od zaslání návrhu Grantové dohody z agentury CINEA
(odhad: 06/2022)
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4.3.

Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě:
a)
b)
c)

4.4.

podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem
vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat
vzniku okolnosti vyšší moci.

Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.
O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět
pracovních dnů předem.

Článek 5 - Cena za provedení díla
5.1.

Cena za řádně zhotovené dílo činí:
a) Cena díla bez DPH ........................................................ 452 000,- Kč
b) DPH (základní sazba) ...................................................... 94 920,- Kč
c) Cena díla včetně DPH .................................................... 546 920,- Kč

5.2.

Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3.

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě
nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Platební podmínky
6.1.

Úhrada díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem,
jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.
Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura
nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém
případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na kontaktní adresu
objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného
daňového dokladu - faktury.

6.2.

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:
1. dílčí
2. dílčí
3. dílčí
4. dílčí

6.3.

plnění plnění plnění plnění -

bez fakturace
bez fakturace
fakturace 80 %
fakturace 20 %

Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do
60 dnů po převzetí díla či jeho části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání
předmětné částky z účtu objednatele.
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat
DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se
zavazuje předmětnou částku uhradit.
Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet
určený zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné
peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele. Provedení změny nebo
doplnění dalšího bankovního spojení zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti
zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím
datové schránky objednatele z datové schránky zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně
ověřenou listinou (u zhotovitele - fyzické osoby), pokud tento zhotovitel nemá též zavedenou
vlastní aktivní datovou schránku.
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6.4.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5.

Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj.
na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou
činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.6.

Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části
díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní
infrastruktury, v platném znění.

6.7.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.8.

Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem
výkonu práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost
při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

6.9.

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zajištění podpory přípravy VRT

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta
7.1.

Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty
v případech a ve výši jak je dále uvedeno.

7.2.

Poruší-li zhotovitel povinnost provést dílo nebo část díla v termínech stanovených ve čl. 4 odst.
4.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
díla (bez DPH) za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.

7.3.

Poruší-li objednatel povinnost zaplatit cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit zhotoviteli
zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

7.4.

Nebude-li zjištěná vada díla odstraněna do 7 dnů od uplatnění reklamace, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den po uplynutí
těchto 7 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 7 dnů adekvátně
prodloužit.

7.5.

V případě, že zhotovitel při ukončení činnosti osoby, kterou pro účel hodnocení zhotovitel uvedl
ve své nabídce a v příloze č. 1 této smlouvy, neoznámí objednateli v souladu odst. 9.8 této
smlouvy jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,5 % z ceny
díla za každý takový případ a započatý den prodlení.

7.6.

Poruší-li zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy než povinnosti, na které
se vztahuje smluvní pokuta dle bodu 7.2., 7.4. a 7.5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

7.7.

Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok
z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze
požadovat.

7.8.

Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode
dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.
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7.9.

Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

7.10.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok
objednatele na náhradu škody a nemajetkové újmy, která vznikla v důsledku porušení
povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.11.

Jestliže důvody neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy jsou na straně třetích osob,
zejména neuveřejní-li agentura CINEA podmínky 1. výzvy CEF2 vč. pokynů pro zpracování
žádosti o spolufinancování z prostředků CEF2 alespoň v anglickém jazyce nejpozději do konce
září 2021, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby
uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných
dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruční doba
8.1.

Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení
díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém
budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky bude proveden
řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami
a podklady a pokyny, které jsou pro provedení předmětu zakázky závazné. Činnosti, které
nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly
způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost
závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit objednatel
a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při
vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo
věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3.

Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě,
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou,
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti
zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

8.4.

Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad
díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se
zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení,
případně při kontrole odevzdané dokumentace.

8.5.

Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla
a negativně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané
odchylky od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele.
Za vadu se považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6.

Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném
obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené
porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční
částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení
právních povinností.

8.7.

Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní
strany k náhradě škody.
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Článek 9 - Ostatní ujednání
9.1.

Případné změny týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.2.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající
se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.3.

K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména
v případech:
-

činí-li prodlení objednatele s placením daňových dokladů - faktur více jak 60 dnů po lhůtě
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo
řešící tuto situaci,

-

zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu
s rozhodnutím správních úřadů, a přestože požadoval odstranění těchto závad
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-

nepředloží-li zhotovitel zfinalizovanou Žádost o spolufinancování z prostředků Nástroje pro
propojení Evropy (CEF2) včetně jejích příloh v českém jazyce ani do 12 dnů po 2. dílčím
termínu (tj. do 30. 11.2021),

-

nepředloží-li zhotovitel zfinalizovanou Žádost o spolufinancování z prostředků Nástroje pro
propojení Evropy (CEF2) včetně jejích příloh v anglickém jazyce ani do 8 dnů po 3. dílčím
termínu (tj. do 10. 12. 2021),

-

v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší
než 10 dnů.

9.4.

Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek,
i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.5.

Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.6.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.7.

Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

9.8.

Jméno a kontaktní údaje vedoucího člena týmu zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn jednostranně změnit vedoucího člena svého týmu, je však
povinen na takovou změnu objednatele písemně upozornit, a to nejpozději do tří pracovních
dnů před účinností změny. Účinnost změny vedoucího člena týmu zhotovitele nastává
uplynutím třetího pracovního dne od doručení oznámení o této změně. Změna vedoucího člena
týmu zhotovitele není považována za změnu této smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu
vedoucího člena týmu zhotovitele je, že zhotovitel jako součást svého upozornění o změně
vedoucího člena týmu zhotovitele pro tuto novou osobu předloží profesní životopis ve formě
obsažené v příloze č. 4 výzvy k podání nabídky. Vedoucí člen týmu zhotovitele může být
nahrazen pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové ohodnocení),
jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena, při hodnocení nabídek v zadávacím řízení.
U této osoby nemusí být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které
byly nad rámec hodnoceného maxima.

9.9.

Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných
částí díla.
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9.10.

Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním
a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od
objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

Článek 10 - Vlastnická práva a licenční práva
10.1.

Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným zhotovitelem
objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání zhotovitelem objednateli stát
a objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb.,
0 státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.

K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem
ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje licenci. Licence se
poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku, nebo k jeho jednotlivým částem, a to počínaje
dnem vzniku takového autorského díla (jeho části).

10.3.

Licenci k dílu uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní, neodvolatelnou, s územním
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu. Licence se poskytuje v rozsahu
umožňujícím všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro naplnění účelu smlouvy
a pokračování plnění navazujících na tuto smlouvu. Součástí licence je rovněž právo
objednatele pořídit pro potřebu realizace stavebních záměrů objednatele neomezený počet
rozmnoženin ve všech formách jmenovitě uvedených v ust. § 13 odst. 2 autorského zákona.

10.4.

Součástí licence je dále oprávnění objednatele provést zásah do autorského díla, a to
1prostřednictvím třetích osob, možnost udělení podlicence a možnost licenci převést (k celému
architektonickému dílu či jeho části) na třetí osobu. Součástí licence je zejména právo provést
úpravy autorského díla v souladu s budoucími potřebami objednatele či potřebami, které
vyplynou z postupu provádění stavby, změněných požadavků objednatele na funkci stavby či
specifik realizace konkrétního stavebního záměru objednatele. V případě, že dojde
k předčasnému ukončení závazku ze smlouvy, je součástí licence rovněž právo objednatele
dokončit nedokončené dílo či doplnit neprovedené části díla, a to i prostřednictvím třetí osoby.

10.5.

Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto
článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci
využít.

10.6.

V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku
a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského
zákoníku.

Článek 11 - Odpovědné zadávání
11.1.

Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést
platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele. Předpokladem provedení přímé platby
poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou
ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě příslušné smlouvy o více než
60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad
(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení zhotoviteli, a dále potvrzení
zhotovitele o akceptaci plnění poddodavatele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že
objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření zhotovitele k důvodu neuhrazení předmětné faktury
příslušnému poddodavateli, přičemž provedení přímé platby poddodavateli je právem, nikoli
povinností objednatele. Provedením přímé platby poddodavateli za podmínek stanovených
tímto článkem 11 smlouvy se objednatel v rozsahu této přímé platby zprostí svých závazků vůči
zhotoviteli, neboť tento závazek v příslušném rozsahu zaniká splněním.
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Článek 12 - Závěrečná ustanovení
12.1.

Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá
platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále
jen „ZRS“).

12.2.

Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků s podpisy na jedné listině.

12.3.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

12.4.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu objednatele.

12.5.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu,
lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2
občanského zákoníku.

12.6.

Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana
podpisem smlouvy souhlasí.

12.7.

Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze
smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními
stranami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku.

12.8.

Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

12.9.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občasného zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy
nebezpečí změny okolností.

12.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského
zákoníku.
12.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle
ZRS, a současně souhlasí se zveřejnění údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
12.12. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.
Nebude-li tato 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.
12.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (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.

Strana 9 (celkem 10)

Žádosti o spolufinancování z prostředků Nástroje pro propojení Evropy 2021 - 2027 (CEF2)
- projektové dokumentace vysokorychlostní železnice, část 2

12.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila.
S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před
uzavřením této smlouvy, nebude objednatel 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 objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504
občanského zákoníku a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
12.15. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů,
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen
na dobu neurčitou.
12.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.
12.17. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost
originálu.
12.18. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1:

Vedoucí člen tvmu dodavatele

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Za SUDOP PRAHA a.s., Správce společnosti „SP +
SPB_CEF2_Část 2: VRT „Praha - Břeclav“ a za
SUDOP BRNO, spol. s r.o., společníka 2 společnosti
„SP + SPB_CEF2_Část 2: VRT „Praha - Břeclav““
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci, ze dne
30.08.2021

V Praze

V Praze

12.10.2021 16:19
Podep sáno elektronicky

Datum: 2021.10.06 16:11:12

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

2021 . 10.06
18: 05:34 + 02' 00'

Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
Vedoucí člen tvmu dodavatele

Jméno a příjmení: Ing. Martin Večeřa, Ph.D.
Telefon:
E-mail:
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