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Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Kladno 
(včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2942/2022 
ISPROFOND: 521 372 0004

(dále jen „Objednatel")

a

EURO VIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561 
bank. spojení Společnost Kladno:

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci 

(dále také jako „Správce")

STRABAG Rail a.s.
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 25429949; DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 
1370,
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

a Ing. Lubošem Tomáškem, člen představenstva

(dále také jako „společník 2")

Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 
IČ: 47115921; DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
a Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník 3")
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společníci společnosti: „Společnost Kladno"

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 26. 01. 2022 podle ustanovení § 2716 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s,, 
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem 
Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO 45274924, která je zmocněna na základě 
citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od 
Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 26. 01. 2022, kde je uveden rozsah 
zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:
EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:
EUROVIA CS, a.s.: 1524.2120473JBA 
STRABAG Rail a.s.: 1-01-22-004-DBAF 
Elektrizace železnic Praha a.s.: 31/22-OZ/SOD

(dále také všichni jen jako „Zhotovitel")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec 
(včetně)" bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení 
tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 
dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 
uvedeného ve Smluvních podmínkách.

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 25. 05. 2022

1.2 Dopis nabídky datovaný 03. 02. 2022

1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní 
podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 
č.j. MD/20033/2021/520

1.4 Technická specifikace (VTP/R-F/13/21, ZTP ze dne 04. 08. 2021 a další dle pod- 
článku 1.1.1.5 Smluvních podmínek)

1.5 Výkresy

1.6 Formuláře:

1.6.1 Soupis prací

1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy f https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodikv-a-cenikv/metodikv )

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení - 
schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020

1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 
FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 
20.2.2018

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 
z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 
k úpravě zadávání veřejných zakázek - 1.vydání, leden 2018
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2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve 
Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 
tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré 
příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s 
ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a 
odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu 
XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.szdc.ez/j :

5.1 Faktura,

5.2 souhrn fakturace,

5.3 soupis zjišťovacích protokolů,

5.4 zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo,

7. Sociálně a environmentáině odpovědné zadávání

Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, 
environmentáině odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny 
zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:

- rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,

- jednání vedená primárně distančním způsobem,

- studentské exkurze,

- recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 
Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 
nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod- 
článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 
Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 
Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 
plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 
odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 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 vedeném 
správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený 
Zadávací dokumentací.
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12. NEOBSAZENO

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 
této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, 
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 
pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 
Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 
nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude 
svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:

15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být 
plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 06-10-01 ŽST Kladno, železniční svršek
SO 07-10-01 Kladno - Kladno - Ostrovec, železniční svršek
SO 08-10-01 ŽST Kladno - Ostrovec, železniční svršek
SO 06-20-01 Most - podchod v km 28,038
SO 06-22-01 Silniční most - podchod v km 28,038
SO 06-61-01 ŽST Kladno, TV
SO 06-61-01.1 ŽST Kladno, TV - stavební část
SO 07-61-01 Kladno - Kladno-Ostrovec, TV
SO 07-61-01.1 Kladno - Kladno-Ostrovec, TV - stavební část
SO 08-61-01 ŽST Kladno - Ostrovec, TV
SO 08-61-01.1 ŽST Kladno - Ostrovec, TV - stavební část

15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu
15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před 
uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, 
konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, 
a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na 
straně Zhotovitele, než který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající 
požadavky na technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje 
předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí 
písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení 
vyhrazeného požadavku.

15.3 v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provedení činností v souvislosti s publicitou Stavby 
spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel pro publicitu v rámci 
Operačního programu Doprava. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení 
jsou uvedeny v Technické specifikaci - Zvláštní technické podmínky. V případě, že 
tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění 
publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen 
skutečně provedený rozsah tohoto plnění.

15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, 
dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k 
předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností 
Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele 
je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek 
dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou 
pro další provádění Díla.
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15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 
13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace 
může nabývat hodnot kladných i záporných,

15.6 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci měření množství každé 
původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl.12 
Smluvních podmínek.

15.7 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci plnění „Podjezdu Wolkerova". 
Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je realizace 
těchto stavebních objektů: SO 06-20-02 Most v km 28,542, SO 06-23-01.1 Zárubní 
zeď Wolkerova - vlevo, SO 06-23-01.2 Zárubní zeď Wolkerova - vpravo, SO 06-23
01.3 Zárubní zeď Wolkerova - střed, SO 06-74-03 Úprava VO, ulice Wolkerova, SO 
06-74-04.1 Přípojka nn ČEZ, ulice Wolkerova, SO 06-74-04.2 Přípojka nn MM 
Kladno, ulice Wolkerova, SO 06-70-11 Dešťová kanalizace km 28,103 (odvodnění 
komunikace), SO 06-70-12 Přeložka kanalizace v ul. Wolkerova, km 28,493, SO 06
71-05 Úprava vodovodu DN 400, km 2,743, SO 06-71-05.1 Úprava vodovodu DN 
400, km 2,743 - Armaturní šachta DN 400, SO 06-80-01 Přeložka komunikace v ulici 
Wolkerova, SO 90-47-02 Denolice II, SO 06-43-03 Oplocení areálu a zpevnění plochy 
areálu Izomatu. V případě, že na tuto část stavby nebude získáno společné povolení, 
nebude toto vyhrazené plnění Zhotovitelem provedeno. S výstavbou „Podjezdu 
Wolkerova", resp. jeho částí, Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu 
Správce stavby.

Text Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek se upravuje následovně:

16.1 za větu první odst. 1 Pod-článku 4.2.1 se vkládá věta: „Není-li dále v tomto Pod- 
článku stanoveno jinak."

16.2 text odst. 9 Pod-článku 4.2.1 se doplňuje textem: „Objednatel rovněž musí záruku 
za provedení Díla Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel (i) kopii Potvrzení 
o převzetí Sekce 1, Sekce 2 a Sekce 3, anebo poté co obdržel od Zhotovitele (ii) 
Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad 
Díla alespoň ve výši 5 % části nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky 
odpovídající Sekci 1, Sekci 2 a Sekci 3 a záruku za provedení Díla alespoň ve výši 
10 % části nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky odpovídající Sekci 4 
a Sekci 5, a to podle toho, která skutečnost nastane později."

16.3 text odst. 11 Pod-článku 4.2.1 zní: „O bjednate l výslovně nepřipouští, aby záruka  
za p roveden í D íla dle odst. 2 tohoto Pod-článku byla vystavena v podobě dvou či 

více dílčích záruk, ste jně jako  záruka za p roveden í D íla odpovídajíc í Sekci 4 
a Sekci 5"

16.4 text odst. 1 Pod-článku 4.2.2 se doplňuje textem: „Záruku za odstranění vad Díla 
může Zhotovitel na své náklady získat ve výši 5 % části nabídkové ceny uvedené 
v Dopise nabídky odpovídající Sekci 1, Sekci 2 a Sekci 3, pokud současně získá 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla alespoň 
ve výši 10 % části nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky odpovídající Sekcí 4 
a Sekci 5 a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.13 [Bankovní záruka za odstranění vad 
Díla] nebo v souladu s Pod-článkem 1.1.4.20 [Pojistná záruka za odstranění vad 
Díla], Záruku za odstranění vad Díla ve výši 5 % části nabídkové ceny uvedené 
v Dopise nabídky odpovídající Sekci 1, Sekci 2 a Sekci 3 může Zhotovitel získat 
nejdříve poté, co získal Potvrzení o převzetí Sekce 1, Sekce 2 a Sekce 3."

16.5 text odst. 9 Pod-článku 4.2.2 zní: „O bjednate l výslovně nepřipouští, aby záruka za  

odstraněn í vad D íla byla vystavena v podobě více dílčích záruk, než jso u  záruka za 
odstraněn í vad D íla týka jíc í se (i) Sekce 1, Sekce 2 a Sekce 3 a (ii) Sekce 4 a Sekce 

5.”

Smlouva o dílo na zhotovení stavby
Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně) 5/8



16a. Text Článku 18 Pojištění Smluvních podmínek se upravuje následovně:

16a.1 text odst. 1 Pod-článku 18.2 zní: „Zhotovitel je povinen uzavřít ve lhůtách 
stanovených v Příloze k nabídce pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu 
„all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní 
pohromy a proti odcizení či poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, 
včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, 
dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu tj. cenu, za 
kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění 
díla") s pojistným plněním ve výších stanovených v Příloze k nabídce."

16a.2 věta první odst. 3 Pod-článku 18.2 zní: „Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění 
díla do okamžiku, kdy obdrží Potvrzení o převzetí Sekce 1, Sekce 2 a Sekce 3, 
respektive do okamžiku, kdy obdrží Potvrzení o převzetí Sekce 4 a Sekce 5.

16a.3 věta první odst. 4 Pod-článku 18.3 zní: „Zhotovitel je povinen udržovat pojištění 
nejméně ve shora uvedeném rozsahu po dobu provádění prací na jednotlivých 
Sekcích, to znamená od zahájení prací na kterékoli Sekci až do obdržení Potvrzení 
o převzetí příslušné Sekce."

17. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými takový dodatek podepsat.

18. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 
uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 
vyřešení případných sporů):

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 
č . l l  této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové 
koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 
ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 
společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 
jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo.

20. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).
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21. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo;

Příloha ič. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha ič. 2 Oprávněné osoby

Příloha ič. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha ič. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha ič. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha ič. 6 Příloha k nabídce (po řad í závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku  

1,5 Sm luvních podm ínek)

Příloha ič. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu 
Smlouvy o dílo

Příloha ič. 8 Plná moc Ing. Miroslava Trnky

Příloha ič. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha ič. 10 NEOBSAZENO

Příloha ič. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele: Za Zhotovitele „Společnost Kladno":

V Praze V Pardubicích

19.09,2022 09: 27 
Podepsáno elektronicky Datum: 2022.09.06 21:40:47 

+02'00 '

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

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci

V Ústí nad Labem

STRABAG

Digitálně
podepsal:
14.09.2022
10:35

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Datum: 2022.09.14 
08:05:12 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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V Praze

Datum: 2022.09.07 
10:44:18 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.09.07 
15:21:58 H-02'00'

Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Příloha č. 1 SOD
Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně) 1/1



Firma: EUROVIA CS, a. s.

R e ka p itu la ce  ce n y

Stavba: Q19-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (vi
Varianta: IV - CN DEF_kontrola

Celková cena bez DPH: 3 691 998 007,00
Celková cena s DPH: 4 467 317 588,47

Objekt Popis Cena bez DPH DPH C ena s DPH

D.1 Železn ičn í zabezpečovací zařízení ^ B
PS 06-01-01 ŽST  Kladno, SZZ
PS 06-01-02 ŽST  Kladno, zabezpečení kolejí provozního ošetření
PS 08-01-01 ŽST  Kladno-Ostrovec, SZZ ^ B
PS 08-01-01.1 ŽST  Klad no-Dubí, úprava SZZ
PS 55-01-01 Kladno - Kamenné Žehrovice, TZZ

D.2 Železn ičn í sdě lovací zařízení
PS 06-02-01 ŽST Kladno, místní kabelizace
PS 06-02-02 ŽST  Kladno, telefonní zapojovač M i
PS 06-02-03 ŽST  Kladno, rozhlasové zařízení
PS 06-02-04 ŽST Kladno, informační zařízení ^ M
PS 06-02-04.1 ŽST  Kladno, informační systém pro autobusovou dopravu
PS 06-02-05 ŽST  Kladno, kamerový systém ^^^B^BI ^ M ^ B
PS 06-02-05.1 TNS Kladno, kamerový systém I^ B ^ M
PS 06-02-05.2 Kladno - Kladno Ostrovec, bezpečnostní kamerový systém ^ B
PS 06-02-06 ŽST Kladno, PZTS ^ B ^ ^ M
PS 06-02-06.1 TNS Kladno, PZTS
PS 06-02-06.2 TNS Kladno , EZS
PS 06-02-07 ŽST Kladno, MRS ^ M
PS 06-02-08 ŽST  Kladno, sdělovací zařízení ^ B
PS 06-02-08.1 TNS Kladno, sdělovací zařízení
PS 08-02-01 ŽST  Kladno - Ostrovec, místní kabelizace ^ B ^ M
PS 08-02-02 Zast. Kladno město, rozhlasové zařízení ^ B — —
PS 08-02-03 Zast. Kladno město, informační zařízení ^ M
PS 08-02-03.1 Zast. Kladno město, informační systém pro autobusovou dopravu
PS 08-02-04 Zast Kladno město, kamerový systém ^ B ^ B
PS 08-02-05 Zast Kladno město, PZTS
PS 08-02-06 Zast. Kladno město, sdělovací zařízení ^ B j^ ^ ^ B
PS 08-02-07 ŽST  Kladno - Ostrovec, rozhlasové zařízení ^ M ^^B ^B
PS 08-02-08 ŽST  Kladno - Ostrovec, informační zařízení
PS 08-02-09 ŽST  Kladno Ostrovec, kamerový systém
PS 91-02-01.1 ŽST Kladno - Kladno-Dubí, DOK a TK ^ M
PS 91-02-02 Kladno - Kamenné Žehrovice, TK  a HDPE
PS 91-02-03 ŽST  Kladno, ochrana stávající kabelizace SŽ ^ M ^ ^ B B
PS 91-02-04.1 Kladno - Kladno-Ostrovec, přenosový systém
PS 91-02-05.1 ŽST  Kladno - Kladno Ostrovec, GSM-R
PS 91-02-05.2 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R
PS 91-02-06.1 Kladno - Kladno-Ostrovec, DDTS ŽDC B ^ ^ B ^ B l ^ B
PS 92-02-01 SpS 22 kV SŽDC, POK
PS 92-02-01.1 SpS 22kV SŽDC, POK - 1.etapa
PS 92-02-02 SpS 22KV SŽDC, kamerový systém ^ B
PS 92-02-03 SpS 22 kV SŽDC, PZTS ^ B B
PS 92-02-04 SpS 22kV SŽDC, sdělovací zařízení

D.3 S ilnoproudá technoloq ie  včetně DŘT
PS 06-03-01 ŽST  Kladno, TNS Kladno, DŘT ^ B ^ B
PS 06-03-02 ŽST Kladno, trafostanice STS  22/0,4 kV, DŘT
PS 06-03-03 ŽST  Kladno, spínací stanice 22 kV SŽDC, DŘT ^ ^ B i
PS 06-04-01-1 TNS Kladno, rozvodna 22kV, technoloqie ^ B ^ M
PS 06-04-02.1 TNS Kladno, měničový blok 22/25kV, technoloqie
PS 06-04-03.1 TNS Kladno, rozvodna 25kV, technoloqie ^ ^ B l
PS 06-04-05.1 ŽST Kladno, STS 22/0,4 kV, technoloqie M  ^ ^ B
PS 06-04-05.2 ŽST Kladno, TTS 22/0,4 kV, technoloqie B H
PS 06-04-07.1 TNS Kladno, vlastní spotřeba, technoloqie
PS 06-04-08.1 TNS Kladno, NTS 22kV, technoloqie ^ B
PS 06-04-11 ŽST  Kladno, demontáž technoloqie trafostanice 4816 22/0,4 kV ^ B B
PS 06-04-20 ŽST Kladno, spínací stanice 22 kV SŽDC mezi TR 110/22 kV a TM Kladno ^ B I^ ^ B ^ ^ B
PS 08-03-01 Zast. Kladno město, rozvodna 0,4 kV, DŘT
PS 08-04-05 Zast. Kladno město, rozvodna 0,4 kV, technoloqie ^ B
PS 08-04-12 Zast. Kladno město, záložní zdroj elektrické enerqie, technoloqie
PS 91-03-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT ^ B

D.4 Ostatní technoloq ická zařízení
PS 06-05-01 ŽST  Kladno, výtahy M i
PS 06-05-02 ŽST  Kladno, eskalátory ^ B ^ B ^ B
PS 08-05-01 zast. Kladno město, výtahy
PS 08-05-02 zast. Kladno město, eskalátory ^ M ^ B
SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy ^ B ^ B
SO 98-98 Všeobecný objekt

E. 1.1.1 Železn ičn í svršek ^ B ^ B
SO 06-10-01 ŽST  Kladno, železniční svršek M  ^ B î b i b b

SO 06-10-02 ŽST  Kladno, provozní ošetření, železniční svršek — ^ ^ B
SO 06-10-03 ŽST  Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční svršek
SO 06-10-04 ŽST  Kladno, vlečka DKV Plzeň, železniční svršek ^ B I^ M |^B
SO 07-10-01 Kladno -  Kladno - Ostrovec, železniční svršek ^ B ^ B ^ B
SO 08-10-01 ŽST  Kladno - Ostrovec, železniční svršek
SO 90-10-01 Kladno -  Kladno - Ostrovec, výstroj trati

E.1.1.2 Železn ičn í spodek
SO 06-11-01 ŽST  Kladno, železniční spodek
SO 06-11-01.1 ŽST  Kladno, železniční spodek - zpevněná plocha
SO 06-11-01.2 ŽST  Kladno, železniční spodek - odvodnění zpevněné plochy
SO 06-11-02 ŽST  Kladno, provozní ošetření, železniční spodek ^ B |^B
SO 06-11-03 ŽST  Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční spodek
SO 06-11-04 ŽST  Kladno, vlečka DKV, Plzeň, železniční spodek j^B
SO 07-11-01 Kladno -  Kladno - Ostrovec, železniční spodek |^ B ^ ^ B
SO 08-11-01 ŽST  Kladno - Ostrovec, železniční spodek



Firma: EUROVIA CS, a. s.

^lAspe* Rekapitulace ceny
Stavba: Q19-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (vi
Varianta: IV - CN DEF_kontrola

Celková cena bez DPH: 3 691 998 007,00
Celková cena s DPH: 4 467 317 588,47

Objekt Popis Cena bez DPH DPH C ena s DPH

E.1.10 Protihlukové objekty
SO 08-44-01 Protihlukové stěny, km 2,750-3,980 L

E.1.2 Nástupiště
SO 06-13-01 Nástupiště, Ž ST  Kladno
SO 07-13-01 Nástupiště, zast. Kladno město
SO 08-13-01 Nástupiště, Ž ST  Kladno - Ostrovec

E.1.3 Železn ičn í přejezdy
SO 06-12-01 Přejezd v ev.km 28,472 b  ^ ^ b

SO 06-12-02 Přejezd v ev.km 28,973
SO 06-12-03 Přejezd v novém km 0,125 333 přes vlečku
SO 07-12-01 Přejezd v ev.km 1,119
SO 07-12-02 Přejezd v ev.km 2,166
SO 07-12-02.1 Přejezd v ev.km 2,166 - SSZ  přechod pro pěší, v ul. Františka Kloze
SO 07-12-02.2 Přípojka řadiče SSZ , Fr. Kloze ^ ^ B B
SO 07-12-03 Přejezd v ev. km 1,685 - zrušení
SO 08-12-01 Přechod v ev. km 3,670 - zrušení

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 06-20-01 Most - podchod v km 28,038
SO 06-20-02 Most v km 28,542
SO 06-21-01 Propustek v ev. km 27,292 - zrušení
SO 06-21-02 Propustek v ev. km 27,691 - zrušení i b

SO 06-21-03 Propustek v ev. km 27,985 - zrušení
SO 06-21-04 Propustek v ev. km 28,088 - zrušení
SO 06-21-05 Propustek v ev. km 28,165 - zrušení ^ b

SO 06-22-01 Silniční most - podchod v km 28,038 ^ B
SO 06-23-01.1 ZÁRUBNÍ ZEĎ WOLKEROVA - vlevo
SO 06-23-01.2 ZÁRUBNÍ ZEĎ WOLKEROVA - vřavo
SO 06-23-01.3 ZÁRUBNÍ ZEĎ WOLKEROVA - střed ■ ■ t
SO 07-20-01 Most v km 1,576
SO 07-20-02 Most - podchod v km 2,004
SO 07-21-01 Propustek v ev. km 1,112
SO 07-21-02 Propustek v ev. km 1,444
SO 07-21-03 Propustek v ev. km 2,042 - zrušení
SO 07-22-01 Silniční most - rozšíření mostu Čs. armády v km 2,714
SO 07-22-02 Silniční most - podchod pod ulicí Sportovcův km 2,004
SO 07-23-01 Zárubní zeď v km 1,735-1,978 (L)
SO 07-23-02 Zárubní zeď v km 2,350-2,472 (P) B
SO 07-23-03 Zárubní zeď v km 2,475-2,658 (L)
SO 07-23-04 Zárubní zeď v km 2,658-2,763 (L) ■̂B
SO 07-23-05 Zárubní zeď v km 2,658-2,763 (P)
SO 07-23-06 Zárubní zeď v km 2,702-2,743 (L)
SO 07-23-07 Zárubní zdi v km 2,004 - Sletiště
SO 07-24-01 Návěstní kra korec v km 0,701
SO 08-20-01 Most - podchod v km 3,651 ^B
SO 08-23-01 Zárubní zeď v km 2,855-3,093 (L) B

E .1 .5 Ostatní inženýrské objekty
SO 06-74-01 Úprava VO, ŽST Kladno
SO 06-74-02 Rozvod nn a osvětlení, parkoviště P+R ^B
SO 06-74-03 Úprava VO, ulice Wolkerova ^^BB
SO 06-74-04.1 Přípojka nn ČEZ, ulice Wolkerova
SO 06-74-04.2 Přípojka nn MM Kladno, ulice Wolkerova
SO 06-74-08.1 Přípojka nn ČEZ, podchod Sletiště ^̂ BB
SO 06-75-03 Přípojka nn pro obratiště autobusů, ŽST Kladno b b
SO 06-75-04 Přeložka kabelu 35kV Teplárna Kladno
SO 06-75-05 Přeložka kabelu Letiště Praha
SO 07-74-01 Úprava VO, ulice Petra Bezruce ^B
SO 07-74-02 Úprava VO, zast. Kladno město
SO 07-74-03 Přeložka kabelu VO, km 1,683 I B S
SO 07-74-04 Přeložka kabelu VO, km 2,030 - 2,146 Í ^ ^ B Í
SO 07-74-05 Přeložka kabelu VO , úrovňový přejezd km 2,16
SO 07-74-06 Úprava VO, křižovatka Železničářů x P. Bezruce, km 1,760 B̂
SO 07-74-07 Úprava VO, podchod Sletiště ^ ^ b b
SO 07-74-08.2 Přípojka nn MM Kladno, podchod Sletiště
SO 07-79-01 Přípojka řadiče SSZ , Čs. armády
SO 08-74-01 Úprava VO, ŽST  Kladno-Ostrovec IB
SO 90-76-09 Přeložky kabelů UPC
SO 90-76-10 Přeložky kabelů ČEZict
SO 90-76-11 Přeložky kabelů Klfreenet ^B—
SO 90-76-13 Přeložky kabelů SAT-AN ^B
SO 90-76-14 Přeložky kabelů Město Kladno
SO 90-76-15 Přeložka kabelů Teplárna Kladno



Firma: EUROVIA CS, a. s.

^lAspe* Rekapitulace ceny
Stavba: Q19-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (vi
Varianta: IV - CN DEF_kontrola

Celková cena bez DPH: 3 691 998 007,00
Celková cena s DPH: 4 467 317 588,47

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Gena s DPH

E.1.6 Potrubn í vedení (voda, plyn, kanalizace)
SO 06-70-01 Likvidace odpadních vod TNS, ŽST Kladno
SO 06-70-02 Kanalizační přípojka těch. budovy, ŽST Kladno
SO 06-70-03 Přeložka kanalizace DN 300, km 28,059 ^B— ^B
SO 06-70-04 Dešťová kanalizace, km 27,300 B̂
SO 06-70-05.1.1 Dešťová kanalizace km 28,103 (SŽ)- retence ^B
SO 06-70-05.1.2 Dešťová kanalizace km 28,103 (SŽ) - Sever
SO 06-70-05.1.3 Dešťová kanalizace km 28,103 (SŽ) - Jih
SO 06-70-05.2 Dešťová kanalizace km 28,103 (odvodnění komunikace) ^B
SO 06-70-07 Dešťová kanalizace P+R1
SO 06-70-08 Dešťová kanalizace P+R2
SO 06-70-10.1 Kanalizační přípojka objektu PZ autobusového obratiště, ŽST Kladno - SPLAŠKO) ^̂ B̂B Î ^BB
SO 06-70-10.2 Kanalizační přípojka objektu PZ autobusového obratiště, ŽST Kladno - DEŠŤOVÁ ^B^B
SO 06-70-11 Dešťová kanalizace km 28,103 (odvodnění komunikace)
SO 06-70-12 Přeložka kanalizace v ul. Wolkerova, km 28,493
SO 06-71-01 Přípojka vody nové těch. budovy, ŽST Kladno ^B
SO 06-71-02 Přeložka vodovodu DN 100, km 28,052 ^^BB
SO 06-71-03 Přípojka vody nové TNS, ŽST Kladno
SO 06-71-05 Přeložka vodovodu DN 700, KM 28,500 ^B
SO 06-71-05.1 Přeložka vodovodu PED160, km 28,500
SO 06-71-06 Přípojka vody objektu PZ autobusového obratiště, ŽST  Kladno
SO 07-70-01 Odvodnění komunikace Sportovců-Jateční, km 1,573
SO 07-70-02.1 Přípojky kanalizace šachet horkovodu - km 3,68
SO 07-70-02.2 Přípojky kanalizace šachet horkovodu - km 3,218
SO 07-70-02.3 Přípojky kanalizace šachet horkovodu - km 2,964
SO 07-70-03.1.1 Přípojky kanalizace nové OB, zast. Kladno město - Kanalizace î b î b î b

SO 07-70-03.1.2 Přípojky kanalizace nové OB, zast. Kladno město - Vodovod í̂ ^b b
SO 07-70-03.2 Přípojky kanalizace nové odbavovací budovy, zast. Kladno město (odvodnění veřc ^B _
SO 07-70-04.1 Dešťová kanalizace Kladno město, km 2,764 - Retence î b

SO 07-70-04.2 Dešťová kanalizace Kladno město, km 2,764 - Hlavní stoka ^^^BB
SO 07-70-04.3 Dešťová kanalizace Kladno město, km 2,764 - Nástupiště
SO 07-70-05 Odvodnění okružní křižovatky Železničářů x P. Bezruce, km 1,760
SO 07-70-06 Odvodnění podchodu, km 2,004 ^ b

SO 07-71-01 Přeložka vodovodu DN 300, km 2,457
SO 07-71-01.1 Přeložka vodovodu DN 300, km 2,457 - Armaturní šachty
SO 07-71-02.1 Přípojky vody šachet horkovodu - km 2,964 Î ^BB
SO 07-71-02.2 Přípojky vody šachet horkovodu - km 3,164 i b ^B ^B
SO 07-71-02.3 Přípojky vody šachet horkovodu - km 3,680
SO 07-71-04 Přeložka vodovodu DN 200, km 2,743
SO 07-71-04.1 Přeložka vodovodu DN 200, km 2,743 - Úprava armaturních šachet DN 200
SO 07-71-05 Úprava vodovodu DN 400, km 2,748 ib ^B
SO 07-71-05.1 Úprava vodovodu DN 400, km 2,748 - Armaturní šachta DN 400
SO 07-71-06 Přeložka vodovodu DN 300, km 1,624
SO 07-71-07 Přeložka vodovodu DN 125, km 1.619
SO 07-71-08 Výměna vod. potrubí DN 500, okružní křižovatka Jateční - Sportovců ^B
SO 07-71-09.1 Přeložka vodovodu DN 80 a DN125, km 1,981 B
SO 07-71-09.2 Přeložka vodovodu DN 80 a DN125, km 1,981
SO 07-71-10 Přeložka vodovodu DN 80, km 2,152
SO 07-71-12 Přeložka vodovodu DN 150, km 2,310 B̂
SO 07-71-12.1 Přeložka vodovodu DN 150, km 2,310 - Armaturní šachta DN 150
SO 07-71-13 Přeložka vodovodu DN 80, okružní křižovatka Železničářů x P.Bezruče, km 1,76
SO 07-72-01 Úprava STL plynovodu DN 400, km 1,647
SO 07-72-02 Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2,177
SO 07-72-03 Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2,741 Bl
SO 07-72-04 Přeložka STL plynovodu DN 200, km 2,004 IB
SO 08-70-01 Přeložka kanalizace DN 300, km 28,059
SO 08-70-02 Přeložka kanalizace DN 800 a DN 600, km 3,697 Bl B B
SO 08-70-03.1 Dešťová kanalizace, km 3,680 - jih B̂
SO 08-70-03.2 Dešťová kanalizace, km 3,680 - Sever B ^B
SO 08-73-01 Přeložka horkovodu 2 x DN 300, km 2,965 ^B B̂
SO 08-73-01.1 Přeložka horkovodu 2 x  DN 300 - stavební část, km 2,965 b |̂ B
SO 08-73-02 Přeložka horkovodu 2 x  DN 300, km 3,167
SO 08-73-02.1 Přeložka horkovodu 2 x  DN 300 - stavební část, km 3,167 ^ b ^B
SO 08-73-03 Přeložka horkovodu 2 x  DN 300, km 3,600 - 3,700
SO 08-73-03.1 Přeložka horkovodu 2 x DN 300 - stavební část, km 3,600 - 3,700 ^ b B̂
SO 90-70-01 Ochrana kanalizací, Přeložka kanalizace Fr. Kloze
SO 90-71-01.1 Ochrany vodovodů - Úprava armaturní šachty ulice Jateční
SO 90-71-01.2 Ochrany vodovodů - okružní křižovatka Bezručova (DN 600) ^b ^B ^B
SO 90-71-01.3 Ochrany vodovodů - DN 200
SO 90-72-01 Ochrana plynovodů jĵ B



Firma: EUROVIA CS, a. s.

^lAspe* Rekapitulace ceny
Stavba: Q19-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (vi
Varianta: IV - CN DEF_kontrola

Celková cena bez DPH: 3 691 998 007,00
Celková cena s DPH: 4 467 317 588,47

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

E.1.8 Pozem ní komunikace
SO 06-80-01 Přeložka komunikace v ulici Wolkerova
SO 06-80-02.1 Úprava přednádraží, ŽST Kladno - část KSÚS
SO 06-80-02.2 Úprava přednádraží, ŽST Kladno - část MM Kladno
SO 06-80-03 Parkoviště P+R 1, ŽST  Kladno ^ B
SO 06-80-04 Parkoviště P+R 2, ŽST  Kladno
SO 06-80-05 Příjezdová komunikace ktechnoloqické budově, ŽST Kladno
SO 06-80-06 Příjezdová komunikace k provoznímu ošetření, ŽST  Kladno
SO 06-80-08 Cyklostezkyv prostoru P+R ^ B
SO 06-81-01 Zpevněné plochy, ŽST Kladno ^ B
SO 07-80-01 Přeložka místní komunikace, km 1,575
SO 07-80-02 Úprava místních komunikací, km 2,7
SO 07-80-04 Úprava komunikace v ulici Sportovců, km, 2,004
SO 07-80-05 Chodník s cyklostezkou, km, 2,004
SO 07-81-01 Zpevněné plochy, zast. Kladno město
SO 07-81-01.1 Zpevněné plochy, zast. Kladno město -  obnova oplocení nemocnice ^ B
SO 07-81-01.11 Zpevněné plochy, zast. Kladno město - část MM Kladno
SO 07-83-02 SSZ  přechod pro pěší, zastávka Kladno město
SO 08-80-01 Úprava přednádraž. prostoru, ŽST  Kladno - Ostrovec
SO 08-81-01 Zpevněné plochy, ŽST Kladno - Ostrovec ^ B
SO 90-84-01 Sadové úpravy i^ B
SO 90-84-02.1 Kácení lesní zeleně
SO 90-84-02.2 Kácení mimolesní zeleně

E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 06-77-01 Kabelovody, ŽST  Kladno
SO 07-77-01 Kabelovod, zast. Kladno město

E.2 Pozem ní stavební objekty ^ B
SO 06-40-02 Úprava výpravní budovy, ŽST  Kladno
SO 06-40-03 Technologická budova, ŽST  Kladno
SO 06-40-08 Provozní zázemí autobusového obratiště, ŽST Kladno
SO 06-41-01 Zastřešení nástupišť a čekárny, ŽST  Kladno
SO 06-42-01 Drobná architektura, ŽST Kladno ^ B
SO 06-43-03 Oplocení areálu a zpevnění plochy areálu Izomatu
SO 06-46-01 Orientační systém, ŽST Kladno ^ b  ^ ^ b
SO 07-40-02 Úpr.stáv. budovy na technologickou, zast. Kladno město ^ B
SO 07-41-01 Zastřešení nástupišť a schodišť, zast. Kladno město ^ B
SO 07-42-01 Drobná architektura, zast. Kladno město ^ ^ B
SO 07-43-01 Oplocení areálu Sletiště
SO 07-46-01 Orientační systém, zast. Kladno město
SO 08-41-01 Zastřešení nástupišť a čekárny, ŽST  Kladno - Ostrovec
SO 08-42-01 Drobná architektura, ŽST Kladno - Ostrovec
SO 08-46-01 Orientační systém, ŽST Kladno - Ostrovec i ^ ^ H B
SO 08-47-01 ŽST  Kladno - Ostrovec, demolice výpravní budovy
SO 90-45-01 Individuální protihluková opatření
SO 90-47-01 Demolice
SO 90-47-02 Demolice II

E.3.1 Trakčn í vedení ^ B
SO 06-61-01 ŽST Kladno, TV
SO 06-61-01.1 ŽST  Kladno, TV - stavební část
SO 06-61-02 TNS Kladno, připojení napájecího vedení
SO 06-61-03 TNS Kladno, připojení zpětného vedení ^ ^ B B B
SO 06-61-04 ŽST Kladno, TV ČD
SO 07-61-01 Kladno -  Kladno - Ostrovec, TV ^ B
SO 07-61-01.1 Kladno -  Kladno - Ostrovec, TV - stavební část
SO 08-61-01 ŽST  Kladno - Ostrovec, TV
SO 08-61-01.1 ŽST  Kladno - Ostrovec, TV - stavební část

E.3.2 Napájecí stanice - stavební část
SO 06-40-01.1 TNS Kladno, provozní budova, stavební část ^ B
SO 06-40-01.2 TNS Kladno, stanoviště transformátorů a technoloqie měničů, stavební část
SO 06-40-01.3 Rozpínací stanice 22kV Dřín, stavební část
SO 06-40-01.3.1 Rozpínací stanice 22kV Dřín, stavební část - Zpevněné plochy ^ ^ b i
SO 06-40-01.4 ŽST Kladno, základ pro TTS 22/0,4 kV
SO 06-40-01.5 TNS Kladno, oplocení ^ B

E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) i ^ B  ^ B
SO 06-63-01 Napájení EOV, ŽST  Kladno ^ B ^ B
SO 08-63-01 Napájení EOV jih, Ž ST  Kladno - Ostrovec ^ B
SO 08-63-02 Napájení EOV sever, ŽST  Kladno - Ostrovec

E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládán í odpojovačů ^ B
SO 06-60-01 Úprava rozvodů nn a osvětlení, ŽST  Kladno
SO 06-60-02 Osvětlení podchodu, ŽST  Kladno
SO 06-60-05.1 Přípojka 22kV pro TNS Kladno ^ b ^ b
SO 06-60-05.11 Přípojka 22kV pro TNS Kladno -1 .etapa
SO 06-60-05.2 Rozvod 22kV, ŽST Kladno ^ b ^ B
SO 06-60-06 Dálkové ovládání ÚO, ŽST  Kladno ^ B
SO 06-60-08.1 Návěst 50"stáhni sběrač", TNS Kladno
SO 07-60-01 Úprava rozvodů nn a osvětlení, zast. Kladno město
SO 08-60-01.1 Úprava rozvodů nn a osvětlení, ŽST  Kladno - Ostrovec j^ ^ ^ ^ B B I
SO 08-60-01.2 Úprava rozvodu nn a osvětlení, Kladno-Dubí
SO 08-60-02 Dálkové ovládání ÚO, ŽST  Kladno - Ostrovec
SO 08-60-03 Osvětlení podchodu, ŽST  Kladno - Ostrovec

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 06-64-01 ŽST  Kladno, ukolejnění vodivých konstrukcí ^ B
SO 06-64-02 ŽST  Kladno, ukolejnění vodivých konstrukcí ČD
SO 07-64-01 Kladno - Kladno-Ostrovec, ukolejnění vodivých konstrukcí ^b
SO 08-64-01 ŽST  Kladno - Ostrovec, ukolejnění vodivých konstrukcí

E.3.8 Vnější uzemnění
SO 06-65-01.1 TNS Kladno, vnější uzemnění



PŘÍLOHA C. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele
(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC 
SM 105 Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ředitel stavby

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení ■

Adresa

E-mail

Telefon

Příloha č. 2 SOD
Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně) 1/5



Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení Marek Komár

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

2/5
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Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení

Adresa u
E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Příloha č. 2 SOD
Smlouva o dílo na zhotovení stavby
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Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ^ ■

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

4/5
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Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Příloha č. 2 SOD
Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně) 5/5



PŘÍLOHA C. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení die čísel a názvů jednotlivých PS a SO 

případně jiným vhodným způsobem, nelze-ii 
označit dle SO a PS)

Hodnota 
poddodávky v 
% ze Smluvní 

ceny díla

AŽD Praha spol, s r.o.,
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 
106 00 Praha 10 
IČO: 48029483, 
správce společnosti 
poddodavatelů „Sdružení pro 
poddodávku -  M odernizace  
trati K ladno (včetně) -  
Kladno-Ostrovec (včetně)"

MONZAS, spol, s r.o.

Blahoslavova 937/62,
Ústí nad Labem-centrum, 400 
01 Ústí nad Labem,
IČO: 44222734,
člen společnosti poddodavatelů

D.l Železniční zabezpečovací zařízení 
D.2 Železniční sdělovací zařízení 
PS 06-05-01 ŽST Kladno, výtahy 

PS 06-05-02 ŽST Kladno, eskalátory 
PS 08-05-01 zast. Kladno město, výtahy 

PS 08-05-02 zast. Kladno město, eskalátory 
SO 07-12-02.1 Přejezd v ev.km 2,166 - SSZ 

přechod pro pěší, v ul, Františka Kloze 
SO 07-12-02.2 Přípojka řadiče SSZ, Fr. Kloze 
SO 07-83-02 SSZ přechod pro pěší, zastávka 

Kladno město
SO 98-98 dopracování RDS

...........

ŽSD a.s.,

Brněnská 1050, 
664 42 Modřice 
IČO: 64511359

odpadové hospodářství .........

OK Třebestovice, a.s.,
Tovární 164,
289 12 Třebestovice 
IČO: 03094251

SO 06-41-01 Zastřešení nástupišť a čekárny, ŽST 
Kladno, část

SO 07-41-01 Zastřešení nástupišť a schodišť, 
zast. Kladno město, část 

SO 08-41-01 Zastřešení nástupišť a čekárny, 
ŽST Kladno - Ostrovec, část

.........

GJW  Praha spol. s r.o.,
Mezitraťová 137/46,
198 00 Praha 9,
IČO: 41192869

E 1.1.1 SO 06-10-02 Žst Kladno, provozní ošetření 
žel. svršek

E 1.2 realizace objektů nástupišť 
E 1.3 realizace objektů přejezdů

.........

Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, 
530 02 Pardubice 
IČO: 25253361

E 1.1.1 SO 06-10-03 Žst Kladno, vlečka MTH 
Kladno železniční svršek

E 1.1.1 SO 06-10-04 Žst Kladno, vlečka DKV Plzeň 
železniční svršek

E 1.4 realizace části objektů mostů, propustky a 
zdi

E 2 realizace objektů pozemních staveb 
E 3.2 realizace objektů napájecí stanice-stavební 

část

.........

STRABAG a.s.,

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 
00 Praha 5,
IČO: 60838744

výkon autorizovaného inženýra v oboru technika 
prostředí staveb - specializace technická zařízení .........

Příloha č. 3 SOD
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PŘÍLOHA C. 4

Harmonogram postupu prací

Pňloha č. 4 SOD
Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně) 1/1



4.2 .1  Řádkový harmonogram stavby - Žst. K ladno (stavební úsek06) L c g C f ld ž l .  +  hlavní milníky přípravy a výstavby | I měsíce zimního období vč.rozšíření zpracovatelem ZOV
"Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

:i - délka Stavbního postupu (základní, dílčí) ■  nickolejný provoz řešená trať 093 Kladno-Kl.Dubí (zajištění NAD)

přípravné a doknčovací práce | I  nickolejný provoz trať 120 Unhošť-Kladno a Kladno-Rakovník (zajištění NAD)

Upozornění Délky stavebních postupů (SP) v měsících jsou udávány ne v kalendářních (s různým počtem týdnů 4 až 5), ale s počtem 4 týdny na měsíc.

žel. spodek vč.zemních prací, svršek (demontáž,montáž,provizorní) 

mostní objekty (mosty,propustky,zdi,pažení,provizoria) 

trakční vedení (základy, stožáry, brány)

zabezpečovací zařízení

pozemní objekty (vč.demolic), IS (kabelovody,silnoproud,kanalizace,horkovody)
přípravné a dokončovací práce
pozemní komunikace (vč. zemních prací), přej ezdy
omezení komunikací
uzávěry komunikací

nástupiště (vč.demontáží a provizorních), zastřešení, přístupy I 4.2.1 |

Stavební
úsek

Stavební
postup

Popis činnosti Termíny

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) doba trvání

staveniště
začátek stavby - přípravné práce

stavební
Pmvizomímobilnízabezpečovacízanzer^

začátek prací (uzavření smlouvy)
projektování

výroba, montáž ZZ do kontejnerů, zkoušení na simulátoru
osazení kontejnerů,

zkoušení na maketách
přepínání a zapínání návěstidel a výhybek

^ jo k o n č e n í^ d e fin it^
Deflnjtivnízabezpečovad

projektování

montáž ZZ do TB a přezkušování
přepínání a zapínání návěstidel a výhybek

aktivace
W a s ic k ^ D ř íp j^ v n ^ ^ J s ta tn h jra c e

dopravní opatření - značení omezení a uzávěr

výřezy a kácení - dílčí části

komunikace a ZS
demolice sklad,

uvolnění staveniště TB.TNS.MB - demontáž SK25a,31-35
uvolnění staveniště

provizorní nástupiště u stáv.SK7 - zřízení, demolice
TB, TNS - hrubá stavba

čistá stavba
TB - montáž technologie DK vč. JOP a rozhlasu

MB - stavební část
SpS Dříň vč. technologie a napojení na CEZ

silnoproud 22kV- úsek Dříň - žst.Kladno
silnoproud 22kV - žst.Kladno - kolejiště (l.-IV.etapaj

kabelovod- žst.Kladno
kabelovod - žst.Kladno - II.

kanalizace (svodná potrubí) - žst.Kladno - přednádraží
kanalizace (svodná potrubí) - žst.Kladno - kolejiště (l.-IV.etapaj

vodovod - žst.Kladno - přednádraží
pažící stěna pro podchod (mezi stáv.SK7 a 9)

a stožár
ostatní I S(voda,plyn, elektroj-přeložky, ochrany, protlaky, výkopy

komunikace M.Horákové
PMZZ - osazení kontejneru, napájení, propojení, zapojení na JOP

PMZZ - zkoušení na maketách

PMZZ - zkoušení na maketách
přestávka
01/2023

DZZ - montáž ZZ do TB a přezkušování
TB, TNS - technologická část

Provizomípráce
demontáž částístáv.SK1,3,5,7 (1 .až 3.etapa)

provizorní propojení
pažící stěna pro podjezd (mezi stáv.SKI a 3/38) - část

PMZZ - přepínání a zapínání návěstidel a výhybek
PMZZ - dokončení a definitivní aktivace

J j^ á s tp o d c h o d u a p o d ie z d U ja m á s tu p iš te jM c h é S K S -S K ia
demontáž stáv.SK27a,29a,31a vč.3ks výh.37XA,39,41

demontáž stáv.částí SK3,5,7 a SK9,11,13,38

montáž
montáž výh.20ks 11X,16X,18X19X,21X-29>;31X-35X38X;40X

TV - základy (33 ks), stožáry a brány
podchod 28,038 vč.výtahu a eskalátoru - 1 .část

demontáž propustků v kolejišti (27,691;27,985;28,088;28,165)
pažící stěna pro podjezd (mezi stáv.SKI a 3/38) - dokončení

l.část - TV stožár
zárubní zdi u podjezdu vč.zemních prací pro rampy přeložky

3.nástupiště (ostrovní)
zastřešení 3.nástupiště (ostrovní)

zastřešení 3.nást. - TV stožáry (6 ks) a brány
přejezd P25 ev.28,472 (3 koleje), 11/218 Wolkerova

TB, TNS, MB - technologická část
provizorní Výdejna jízdenek - osazení a napojení

demolice stavědla č.1
DZZ - montáž ZZ do TB a přezkušování

'ZZ - přepínání a zapínání návěstidel, výhybek
ZZ - aktivace

Propoieninaprazském
demontáž kolejí č.33a,43,45,část TK,výtažná

demontáž výh.8ks (č.1,3,5,12,18,19,33X\35XA)
montáž

montáž výhybek 5ks (X1X5X8X11X12X)
TV - základy (2 ks), stožár/ a brány

demolice propustku ev.27,278
kanalizace n.km 27,300 (vč. retenční nádrže)

jDmjDojen̂
Provizomípráce

provizorní nástupiště u SK7
provizorní přístup k nástupištím (cca km 28,145)

provizomn<abelov^ávl<^^ře^odchod

Stavební
úsek

Stavební
postup

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) doba trvání

)is činnosti

Sekce 4

Sekce 5

SO 06-61-02; SO 06-61-01; PS 06-04-02.1;
PS 06-04-03.1

SO 98-98 pol. č. 1, 2 a 3

12 měsíců od data zahájení prací daného pokynem Správce stavby (pokyn bude dán min. 6 měsíců před zahájením prací) (předpoklad realizace 30. 06. 2027 až 30. 06. 2028)

6 měsíců od dokončení Sekce 4 (předpoklad ukončení 31. 12. 2028)



4 .2 .2  Řádkový harmonogram stavby -Ž s t. K ladno (stavebníúsek06) L c g C f ld ž l .  +  hlavní milníky přípravy a výstavby | I  měsíce zimního období vč.rozšíření zpracovatelem ZOV
"Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

- 1 délka Stavbního postupu (základní, dílčí) I ■  nickolejný provoz řešená trať 093 Kladno-Kl.Dubí (zajištění NAD)

přípravné a doknčovací práce t I  nickolejný provoz trať 120 Unhošť-Kladno a Kladno-Rakovník (zajištění NAD)

Upozornění Délky stavebních postupů (SP) v měsících j  sou udávány ne v kalendářních (s různým počtem týdnů 4 až 5), ale s počtem 4 týdny na měsíc.

žel. spodek vč.zemních prací, svršek (demontáž,montáž,provizorní) 

mostní objekty (mosty,propustky,zdi,pažení,provizoria) 

trakční vedení (základy, stožáry, brány)

zabezpečovací zařízení

pozemní objekty (vč.demolic), IS (kabelovody,silnoproud,kanalizace,horkovody)
přípravné a dokončovací práce
pozemní komunikace (vč. zemních prací), přej ezdy
omezení komunikací
uzávěry komunikací

nástupiště (vč.demontáží a provizorních), zastřešení, přístupy I 4.2.2 |

Popis činnosti Termíny
Stavební

úsek
Stavební
postup Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) doba trvání

P ropo ien ínarakovn ick^^
demontáž stáv.TK (výh.78-km 29,014)

vsakovací a odpařovacíjáma
přejezd P26 ev.28,973 (1 kolej), lesní cesta

zkoušení dílčí části DZZ
aktivace dílčí části DZZ

P m p o ie n m ^ u b s k ^ á s t ^ h la v í
demontáž stáv.TK (výh.80-km 0,775)
montáž novéTK (výh.41Xvč.-0,696)

mont.prov.SKťv.41Xvč.-v.6XAvč.+v.80-0,775) a GPK(0,775-0,826)
TV - základy (3 ks), stožár/ a brány

pažící stěna pro podjezd (mezi stáv.SKI a 2)
demolice stavědla č.3

zkoušení dílčí části DZZ
aktivace dílčí části DZZ

Z ^ ;cástpodchodui Zčástpodiezdui 2jTástupistéi SK1i SK50iVB
dem. stáv.SKI (rakovnická část), 3,5,7

demontáž výh.13ks 6.8.14,15,1XA-5XA.59,61,75,76
demontáž ná:

pažící stěna pro podchod (mezi stáv.SKI a 2 a u VB)
montáž SK1(v.14X-27X),SK50(27,79-v.28X),SK2(28,t6-v.30X)

montáž výh.3ks (Č.7X14X30X)
TV - základy (14 ks), stožár/ a brány

podchod 28,038 vč.výtahu a eskalátorů - 2.část
podchod 28,038 u VB a přednádraží - 4.část

demontáž propustků 27,691 ;27,985;28,088;28,165
podjezd 28,542 - 2.část

provizorní nástupiště vč. proviz.zarážedla u stáv.kusé SK2
'ýluka SKIb (při betonáži a tuhnutí desky 2.části podjezdu)
zárubní zdi u podjezdu - pokračování a dokončení části jih

2.nástupiště (ostrovní)
zastřešení 2,nástupiště (ostrovní)

zastřešení 2.nást. - TV stožár/ (6 ks) a brány
přejezd P25 ev.28,472 (1 kolej), 11/218 Wolkerova

provizorní Výdejna jízdenek - zprovoznění
VB - vymístěnítechnoloqi

VB - stavební části (zejm.navázání na podchod)
komunikace M.Horákové
zkoušení dílčí části DZZ
aktivace dílčí části DZZ

3;částpodchoduJJuTástupistej SK2i SK50
demontáž stáv.SKI (pražská část), sudá skup.SK2-14
demontáž výh.16ks 3,4,7,9,10,16,21,32-37,208-210

demontáž nástupiště u stáv.SK2
montáž SK2(v.9X-28,16),SK50(v. 17X-27,79),208a
montáž výh.8ks 3X6X9X15X17X20X207,208
montáž výh.3ks 36X37X39X na dubském zhlaví

TV - základy (12 ks), stožár/ a brány
podchod 28,038 vč.eskalátorů - 3.část

demontáž propustků 27,691 ;27,985;28,088;28,165
1 .nástupiště (vnější)

zastřešení 1 .nástupiště (vnější)
zastřešení l.nást. - TV stožár/ (4 ks) a brány

kabelovod - větev podél VB
izorní kabelová lávka - demontáž

zkoušení dílčí části DZZ
aktivace dílčí části DZZ

DubskézhlavLpropoienina^
demontáž stáv.SK2 a SK2 pro vložení výh.7XA,8XA

montá^rovizomíh^ropoienNvM

přestávka 
2/2 12/2023- 

01/2024

demontáž provizorních nástupišť a přístupů
VB - stavební části

3;cástpodiezduj VB
demontáž stáv.výh. 73
podjezd 28,542 - 3.část

podjezd 28,542 - 3.část - TV stožár
zárubní zdi u podjezdu - napojení části sever

VB - stavební a technologické části
J<om unikac^3odjezd^i^c^odněn^

Napoiení2TKaDKV
demontáž SK2(28,185-výh.58), provizorní napojení TK

demontáž výh.6ks 58,70,80,6XA-8XA
přejezd P25 ev.28,472 (1 kolej). 11/218 Wolkerova - provizorní

montáž SK2Q4a a částí 2TK
montáž výhybek 2ks 42XA1

TV - základy (13 ks), stožár/ a brány
komunikace podjezdu, 11/218 Wolkerova - napojení

zapojení poslední části DZZ
aktivace části DZZ

DokončovacíprácejVB
přejezd P25 ev.28,472 (5kolejí), 11/218 Wolkerova - demontáž

broušení kolejnic (1,1 b,2,3,5,50) vč. výhybek

VB - stavební a technologické části
VB - zprovoznění (v kritickém případě nejpozději do 3 měsíců)
provizorní Výdejna jízdenek - zrušení (kritický případ do 3měs.)

opravy, nedodělky, úklid ZS a komunikací
zkušebn^^věřovacnsjwoz

Stavební
úsek

Stavební
postup

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) doba trvání

tis činnosti

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1LL l i l i 1LL 1LL 1LLL 1LL 1LL l i l i 1LL 1LL 1LLL

02 03 04 05 06 07 08 09 10 ll 12

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

J J J , 1LLL1LL1LLl i l i 11 :u n l i l l i l l i l i ILL

. . .

|

j
í

i

* *

*5

"“1“

i
í 1

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Sekce 4 

Sekce 5

SO 06-61 -02; SO 06-61 -01; PS 06-04
02.1; PS 06-04-03.1
SO 98-98 pol. č. 1 ,2  a 3

12 měsíců od data zahájení prací daného pokynem Správce stavby (pokyn bude dán min. 6 měsíců před zahájením prací) (předpoklad realizace 30. 06. 2027 až 30. 06. 2028)

6 měsíců od dokončení Sekce 4 (předpoklad ukončení 31.12. 2028)



4 . 3 . 1  Ř ádkový harm onogram  stavby -  TÚ Kladno -  K l.O strovec vč. žst. (s t.úseky 07 a 08) L /O g O n d a .  <tjt hlavní milníky přípravy a výstavby í I  měsíce zimního období vč.rozšíření zpracovatelem ZOV
"Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

- délka Stavbního postupu (základní, dílčí) [ ■  nickolejný provoz řešená trať 093 Kladno-Kl.Dubí (zajištění NAD)

přípravné a doknčovací práce | I  nickolejný provoz trať 120 Unhošť-Kladno a Kladno-Rakovník (zajištění NAD)

Upozornění Délky stavebních postupů (SP) v měsících jsou udávány ne v kalendářních (s různým počtem týdnů 4 až 5), ale s počtem 4 týdny na měsíc.

žel. spodek vč.zemních prací, svršek (demontáž,montáž,provizorní) 

mostní objekty (mosty,propustky,zdi,pažení,provizoria) 

trakční vedení (základy, stožáry, brány)

zabezpečovací zařízení

pozemní objekty (vč.demolic), IS (kabelovody,silnoproud,kanalizace,horkovody)
přípravné a dokončovací práce
pozemní komunikace (vč. zemních prací), přej ezdy
omezení komunikací
uzávěry komunikací

nástupiště (vč.demontáží a provizorních), zastřešení, přístupy i H j i

Stavební
úsek

Stavební
postup

Popis č innosti

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

staveniště
začátek stavby - přípravné práce

stavební
S t á v a i ic n z Z ^ Z Z

torní kabelizace
základ 10VQU

přemístění a zapojení (výluka ZZ)
aktivace

D efln itivn iza b e zp e râ
projektování

montáž ZZ do TB (Kladno město)
zkoušení ZZ

aktivace
j ^ a s i c k ^ ř í p i ^ v n ^ ^ s t a t n ^ r á c e

dopravní opatření - značení omezení a uzávěr
a kácení - dílčí části

staveništní komunikace a ZS
horkovod km 2,966 - odstrojení, provizorní podepření

výluka TU (budování horkovodů pod kolejí)
horkovody - přerušení (omezení)

demontáž a montáž žel.svršku km 2,966 a 3,169
horkovody - zemní práce vč.tubusu pod kolejí

kanalizace pro horkovod pod kolejí 3,705
horkovody - ostatní zemní práce

horkovody - zapuštěné tubusy a nové kce
horkovody - zaktytí (vč.zkoušek a napuštěni-)

horkovody - obnovení provozu

TV - základy Kl.Ostrovec (80 ks)
demontáž části nástupiště Kl.Město - výzisk

demontáž nástupiště u stáv.SKI (Kl.Ostrovec) - část
provizorní prodl.nástupiště u stáv.SKI a SK2 (Kl.Ostrovec)

pažící stěny pro most 1,576, podchody 2,004 a 3,651
pažení mezi stáv.TK a výhledovou 1TK (Q.9-P4443)

provizorní kabelizace ZZ - vpravo stáv.TK
reléové domky P2442, P2444 - nové, zapojení

kontejner ZZTEST14 Kl.Ostrovec - základ, přemístění,zapojení
TEST14 - aktivace

ostatní IS (voda, plyn, elektro)-přeložky, ochrany, protlaky,výkopy
22kV - provizorní přeložka ul.Sportovců

pažící stěna pro zeď ul. Sportovců
komunikac^portovců

přestávka
01/2023

M o s tn ío b ie k ty

demontáž SK1 3,580-3,700 vč. zarážedla
demolice nástupiště u SK1 (Kl.Ostrovec) - dokončení

zemní práce pro přeložku III/2385 (1,576 vlevo)
základ a kce krakorce v km 0,701

most 1,576 (pod 1TK) pro přeložku III/2385
podchod 2,004 (Sletiště) - železniční

podchod 2,004 (Sletiště) - silniční vč.ramp
izorní ochranná kce - rozšíření mostu 2,714

most 2,714 (Cs.Ar.) - výkop.práce,založ.schod.,eskal.,výtahů
most rozšíření

zárubní zeď Sportovců
TA/ zeď Sportovců - základy (4 ks), stožáry

zárubní zeď u hřiště
TV zeďu hřiště - základy (4 ks), stožáry

zárubní zdi Kl.město
zárubní zeďKIikorkova

TV zeď Klikorkova - základy (7 ks), stožáry
protihluková zeď - Kl.Ostrovec

kanalizace 2,765-3,380 vč. křížení trati 3,189
kanalizace pro horkovod 3,169-3,380

komunikace Cs.Armády - oblast Kl.město
kom un ikac^pohovc^^b las^le tiš tě

Stavební
úsek

Stavební
postup

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

)is č innosti

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
I N I 1 1 1 1 1 1 I N I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N I 111 1 1 1

TTT TTT t : l i  l i
02 03 04 05 06 07 08 09 10

Term íny 2021

doba trvání měs. týdny dny 05 06 07 08 09 10 11 12

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
01.03.2022
14.03.2022
02.05.2022

18.04.-01.05.2022 1i5 6 42

29.05.2022
01.05.-31.12.2023 9.25 37 259

17.12.2022
14.03.-31.12.2022 10,5 42 293

02.05.-29.05.2022 28
02.05.2022

02.10.2022

29.05.2022

01.01.-29.01.2023 1 4 28

30.01.-02.07.2023 5,5 22 154

doba trvání měs. týdny dny T TTTT
05 06 07 08 09 0 12

Term £2_____________
2021

Sekce 4 SO 07-61-01; SO 08-61-01 
Sekce 5 SO 98-98 pol. č. 1 ,2  a 3

12 měsíců od data zahájení prací daného pokynem Správce stavby (pokyn bude dán min. 6 měsíců před zahájením prací) (předpoklad realizace 30. 06. 2027 až 30. 06. 2028) 
6 měsíců od dokončení Sekce 4 (předpoklad ukončení 31.12. 2028)



4 .3 .2  Ř ádkový  harm onogram  stavby - TÚ  K ladn o  - K l.O s tro ve c  vč. žst. (s t.ú seky  07 a 08) 

"Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

Legenda:

délka Stavbního postupu (základní, dílčí) 

přípravné a doknčovací práce

^  hl avní milníky přípravy a výstavby

Upozornění Délky stavebních postupů (SP) v měsících jsou udávány ne v kalendářních (s různým počtem týdnů 4 až 5), ale s počtem 4 týdny na měsíc.

měsíce zimního období vč.rozšíření zpracovatelem ZOV 

nickolejný provoz řešená trať 093 Kladno-Kl.Dubí (zajištění NAD) 

nickolejný provoz trať 120 Unhošť-Kladno a Kladno-Rakovník (zajištění NAD)

žel.spodek vč.zemních prací, svršek (demontáž,montáž,provizorní) 

mostní objekty (mosty»propustky,zdi,pažení,provizoria) 

trakční vedení (základy, stožáry, brány)

zabezpečovací zařízení nástupiště (vč.demontáží a provizorních), zastřešení, přístupy n m
pozemní objekty (vč.demolic), IS (kabelovody,silnoproud,kanalizace,horkovody)
přípravné a dokončovací práce
pozemní komunikace (vč. zemních prací), přej ezdy
omezení komunikací
uzávěry komunikací

Po p is  činnosti Te rm íny
Stavební

úsek
Stavební
postup Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) doba trvání

03.07.-13.08.2023
demontáž TK za žst.KI.(0,696-0,775) a zast.KI.měst0(2,115-2,61)

demontáž TK (3,100-výh.1)
demontáž výh.1 a SK2 do km 3,515 (Kl.Ostrovec)

demontáž nástupiště u TK vlevo (Kl.město)
demontáž nástupiště u SK1 (Kl.Ostrovec)

odtěžení stáv.nás;
nový vrstvený vyztužený násyp (3,420-3,475)

TV - základy (2 ks), stožáry
pažení zast.KI.město vč.svodného potrubí km 2,520

pažení žst.Kl.Ostrovec mezi SKI a SK2 (2,90-3,15; 3,35-3,42)
pažení žst.Kl.Ostrovec pro zemní práce (SP3a)

montáž proviz.TK(0,696-0,775) vč,v.6XAa GPK(0,775-0,826)
montáž

přejezd P2444 ev.2,166 (TK, Fr.Kloze)
jDrwizormmástu|DÍště^v(^Dřístu|DÚ^<HTTěst^

ID ^ S K ln á s t u p is t ě
montáž

definitivní kabelizace - vlevo 1TK (0,696-výh. 1X)
montáž SK1 (výh.3X-3,7Q0) Kl.Ostrovec vč.proviz.zarážedla

montáž výh. 2ks 2/3 1X a 3X
definitivní kabelizace - vlevo SKla vč. SK1b (výh.1X-4,040)

kabelovod podél SK 101 (Kl.město)
nástupiště Kl.město

TV - základy (2 ks), stožáry
nástupiště Kl.Ostrovec

zastřešení nást. (Kl.Ostrovec)
TV - základy (1 ks), stožár

podchod 3,651 (Kl.Ostrovec) vč.ramp a zastřešení
propustky 1,112; 1,444

přejezd P2444 ev.2,166 TK1, Fr.Kloze
P2443 ev.1,683 TK,P.Bezruce

TB Kl.město - stavební
TB KLměsto - instalace technologie

22kV - definitivní přeložka ul. Sportovců
kabelizace Sdě-Zab.zař. - úsek KI.Ostrovec-KI.Dubí(vč.)

komunikace přeložky (1,575 vlevo) vč. odvodnění
zkoušení prováděcí části AB a ES Definitivního ZZ

aktivace AB a ES vT K l a SKI
13.11.-03.12.2023S K 1b  dubské zhlaví

demontáž stáv.SKI (3,7-výh.2) vč.proviz.zarážedla
montáž SK1b

P ro p o ie n ín a d u b s k é m z h la ^
demontáž stáv.SK2 (výh.6X-3,979) vč.výh.2 (Kl.Ostrovec) 2

montáž TK fvýh.8X-3,979) vč.2/3 výh.8Xa středu DKS 8
TV - základy (8 ks), stožáry 2

zlroušen^^ktivac^Tapoien^ZZ

přestávka 
2/2 12/2023- 

01/2024

Výpravní budova Kl.Ostrovec - demolice
demontáž stáv.SK2 (3,475-výh.8X)

demontáž stáv.TK a zbývajícího úseku SK2 (0,826-3,475)

Zemnípráce
demolice stáv.nástupiště u stáv.SK2 (Kl.Ostrovec)

odtěžení stáv.nást
nový vrstvený vyztužený násyp (3,475-3,590)

TV - základy (3 ks), stožáry
konsolidace

ZTKjSKZnástupištejmost^^
demontáž stáv. TK (0,697-2,115; 2,435-výh.2)<)

demontáž stáv.TK a SK2 fvýh.4X-6X) Kl.město-KI.Ostrovec
demontáž proviz,nástupiště u TK (KLměsto)

montáž nové
montáž nové SK2 (výh.4X-6X) Kl.Ostrovec

montáž výhybek 3ks 2/3 2X4X6X
most 1,576 (pod 2TK) pro přeložku III/2385

podchod 2,004 (Sletiště) - železniční
podchod 3,651 (Kl.Ostrovec)

propustky 1,112; 1,444
kabelovod podél SK102 (Kl.město)

nástupiště Kl.město vč. montáže eskalátorů

TV - základy <2 ks), stožár/, břevna
nástupiště Kl.Ostrovec vč. rampy a schodiště

zastřešení zast. (Kl.Ostrovec)
TV - základy (1 ks), stožár, břevno

zemní práce pro přeložku III/2385 (1,575 vpravo)
kruhový objezd Zelezničářú-Jateční

P2443 ev.1,683 2TK,P.Bezruče
komunikace most 1,575 (vlevo) napojení křižovatek

zkoušení prováděcí části ES Definitivního ZZ
aktivace ES vTK2 a SK2

P re ie z d jd a d e n s k é z h la v í
demontáž proviz.přej.P2443 ev.1,683 (1TK a 2TK, P.Bezruce)

demontáž dočasné TK (úsek v. 1X a 3X)
montáž středu DKS kladenské zhlaví

D o k o n co va c íp rá ce
broušení kolejnic (1,2) vč. výhybek

kruhový objezd P.Bezruče-Železničářů-Ke Stadionu
opravy, nedodělky, úklid ZS a komunikací

zkušebn^^věřovacmrovoz

Stavební
úsek

Stavební
postup

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) doba trvání

^ojDi înnost^

2024
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Sekce 4 SO 07-61-01; SO 08-61-01
Sekce 5 SO 98-98 pol. č. 1 ,2  a 3

12 měsíců od data zahájení prací daného pokynem Správce stavby (pokyn bude dán min. 6 měsíců před zahájením prací) (předpoklad realizace 30. 06. 2027 až 30. 06. 2028) 
6 měsíců od dokončení Sekce 4 (předpoklad ukončení 31.12. 2028)



PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 
údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 
technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 
pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl.4 
Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele 
osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů ) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 
některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů.

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení 
stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel 
Objednatele bez zbytečného odkladu.
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3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 
pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po 
ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 
údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou 
kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel,

Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu GDPR. Pokud tímto 
zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo 
doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 
škodu uhradit.

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 
28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na 
základě tohoto ustanovení.

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 
Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této 
Smlouvy o zpracování osobních údajů.
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PŘÍLOHA C. 6

Příloha k nabídce

(pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-čiánku 1.5 Smluvních podmínek)
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Příloha k nabídce
„Modernizace trati Kladno (včetně) - 
Kladno-Ostrovec (včetně)"

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 
u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 
odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele 
„Společnost Kladno"

Správce:

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

společník 2:

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949 DIČ: CZ25429949
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1370

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČ: 47115921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

■_____________

1.1.3.7 Záruční doba
Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.
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1.1.4.15 Faktura
U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury 
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních 
dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. 
U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu 
s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí 
stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,

b) Zjišťovací protokoly,

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 
předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm, a) až c) tohoto 
odstavce 1.1.4.15.

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury vystavené 
v souladu s článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 
nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis Rozsah prací Doba pro dokončení

Sekce 1 stavební Základní stavební části SÚ 06, SÚ 07+08 dle 
ZOV tj. všechny SO a PS kromě SO 06-40-02; 
SO 06-61-02 položky č. 1 až 21; SO 06-61
01; SO 07-61-01; SO 08-61-01; PS 06-04
02.1; PS 06-04-03.1 a SO 98-98 položky č. 1, 
2 a 3

do 28 měsíců od 
Data zahájení prací

Sekce 2 Výpravní budova žst. Kladno (SO 06-40-02) do 34 měsíců od 
Data zahájení prací

Sekce 3 SO 06-10-01 pol. č. 57, 58, 62; SO 06-10-02 
pol. č. 16, 17, 20; SO 06-10-03 pol. č. 12; SO 
06-10-04 pol. č. 25, 26, 27, 32; SO 07-10-01 
pol. č. 12, 17; SO 08-10-01 pol. č. 23, 24, 28 
- vše položky Broušení kolejnic a následné 
úpravy GPK kolejí a výhybek

do 6 měsíců od 
dokončení Sekce 1 
stavební

Sekce 4 SO 06-61-02 pol. č. 1 až 21; SO 06-61-01; 
SO 07-61-01; SO 08-61-01; PS 06-04-02.1; 
PS 06-04-03.1

12 měsíců od data 
zahájení prací 
daného pokynem 
Správce stavby 
(pokyn bude dán 
min. 6 měsíců před 
zahájením prací)

Sekce 5 SO 98-98 pol. č. 1, 2 a 3 - vše položky pro 
Dokumentaci skutečného provedení (ostatní 
položky SO 98-98 budou provedeny v rámci 
Sekce 1 stavební)

6 měsíců od 
dokončení Sekce 4
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1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 
nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 
je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 
objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě 
žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Jako vedoucí Zhotovitel je určen EUROVIA CS, a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí 
zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 
jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech 
zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 
Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 
Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 
souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 
spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním prací na Díle 
provedení 6 studentských exkurzí na Staveništi.

Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem 
požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne 
Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně 
Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti 
na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, 
resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně 
doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení 
stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným 
činnostem.
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O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději 
do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase 
konání a počtu účastníků.

Ustanovení Pod-článku 1.15.3.(b) se nepoužije.

2.1 Právo přístupu na staveniště
Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů 
souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele
Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 
a dodatků):

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek:

i ■

i

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby
Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 
specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 
dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 
požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele
Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí 
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen 
poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 
369 199 800,70 Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je 
Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, 
tj. 184 599 900,35 Kč.

4.3 Zástupce zhotovitele
Jaroslav Bašta

4.4.1 Plnění podzhotoviteli
Do textu se doplňuje čtvrtá věta:
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Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, 
které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí 
není provádění vlastních prací na Díle.

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení
Tento pod-článek se nepoužije.

4.27 Smluvní pokuta
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 
závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 
finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 
uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu 
za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 
2 000 Kč za den.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 
dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 
týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.
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Pod-článek 4 .2 7 (j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu 
do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 
uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (I)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci 
stavby.

Pod-článek 4.27 (m )

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 
o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

Pod-článek 4.27 (t)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za každou započatou hodinu 
prodlení.

Pod-článek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu:

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 Kč 
za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 Kč 
za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
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- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T 
comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej;

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T 
core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej.

Pod-článek 4.27 (v)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ zjištěného 
porušení povinnosti, maximálně 200 000 Kč.

Pod-článek 4.27 (w )
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý byť i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti.

Pod-článek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každou neumožněnou 
exkurzi.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 
stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky
Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky: zahájení a ukončení výluky dle 
schváleného Harmonogramu.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 82 
měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 
stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č. 183/2006 Sb, stavební zákon, 
a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách nejpozději do 28 měsíců od Data zahájení prací.

8.7 Náhrada škody za zpoždění
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 
převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 
pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění
Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky.

11.1 Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení 
o převzetí

• na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý 
materiál) v trvání 2 let,

• na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 
mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 
10 let,

• na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není 
ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.
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Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků jsou 
v Technické specifikaci (např. i odkazem na Technické podmínky dodací/výrobku) stanoveny 
kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční doby uvedené v příslušných 
technických podmínkách.

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční době 
jsou uvedeny v Technické specifikaci.

13.1 Právo na variaci
V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném 
znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu 
změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Tento pod-článek se použije.

Ruší se text čtvrtého odstavce a nahrazuje se textem:

„Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné 
položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce a 
SO 98-98 Všeobecný objekt, kromě objektu SO 90-85-01 Zabezpečení veřejných zájmů, na který 
úprava použita být může."

14.2 Zálohová platba
Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 
součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke 
spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která 
musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po 
uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 
skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 
Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat 
novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak 
vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro 
příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy 
ve výši rovnající se 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný 
kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců 
(zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně 
provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové 
platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při 
splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje 
až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 
nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 
Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 
po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách 
skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až 
po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová 
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 
výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 
nadcházejícím tím, že:
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a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí 
zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních 
měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít 
k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce 
do doby uvedení Díla do provozu.

b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů 
ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku za zálohu 
nebo Pojistnou záruku za zálohu splňující ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních 
podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu 
nebo Pojistná záruka za zálohu platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je 
Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu ^a).

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou 
odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné 
platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením 
Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze v případech, kdykoli 
je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit 
opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení 
zálohovaného období.

e) V případě:

(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo 
nepředá Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu 
dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 
zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého 
zálohovaného období;

(ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před 
dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 
zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního 
roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou 
část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího 
kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby 
může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných 
podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 
Smlouvy
Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 
ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby
Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.

10/11
Příloha č. 6 SOD
Smlouva o dílo na zhotovení stavby
Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)



18.1 Obecné požadavky na pojištění
Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 
Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data 
zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění „all risk" dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši části 
nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky odpovídající Sekci 1, Sekci 2 a Sekci 3. 
Zhotovitel je povinen uzavřít před zahájením prací na Sekci 4 pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění „all risk" dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši části 
nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky odpovídající Sekci 4 a Sekci 5.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.
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PŘÍLO HA C. 7

Zmocnění Správce společnosti 

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
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PŘ ÍLO HA  C. 8

Plná moc Ing. Miroslava Trnky
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PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)" žádáme o 
poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše 
uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR - MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní 
hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 
Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými 
údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání 
zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.

- zálohová faktura č.....  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

Zhotovitel
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P Ř Í L O H A  Č .  1 1

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací 
č.j. [•]

Název zakázky:
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):
Objednatel:
Datum zahájení prací:
Datum dokončení prací (stavebních 
nebo technologických):

Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu:
Datum dokončení díla (vč. 
dokumentace):

Konečná cena díla celkem v Kč:

Zhotovitel díla (název dle SOD)

Správce/vedoucí společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na základě 
společenské smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Identifikace
poddodavatele (obchodní 
firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah 
poddodávky (označení 
dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li 
označit dle SO a PS např. 
popis vykonaných činností 
nebo dodávek)

Hodnota poddodávky v
% ze smluvní ceny díla a 
konkrétní částka v Kč
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Rozsah prací:
(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)

Charakter prací
(oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)

Délka traťového úseku* (v km)

Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné

Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / 
neelektrifikované

Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve 
stanici

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku, v případě železniční stanice 
počet výhybek)

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku)

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci)

Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním 
vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku)

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO 
uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě 
železniční stanice počet výhybek)

Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím 
zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
a délku traťového úseku)

Stavební práce zahrnovaly práce na 
silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO 
uvést hodnotu v Kč)

Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)

Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu - 
budova osobního nádraží, technologická budova apod.)

Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s 
památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO 
uvést druh objektu a hodnotu Kč)
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SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované 
vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže 
uvedené podrobnosti):

Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle 
čísel a názvů jednotlivých PS a SO):

Zhotovitel vyhrazeného plnění:

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:

Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč (bez DPH)

Správce/vedoucí 
společník (v případě, kdy 
se jedná o společnost - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 
dříve sdružení):

Celkem v Kč

Hodnocení objednatele:

Správa železnic osvědčuje, že stavební 
práce uvedené v tomto osvědčení byly 
řádně poskytnuty a dokončeny.
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Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení vystavitele (viz 
poznámka 1)

Funkce:

Podpis vystavitele

Datum vystavení osvědčení

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) 
výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, 
podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena 
ředitelem odboru či náměstkem GŘ,je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem 
organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních 
prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 
zhotovítele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 
zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.
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