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SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI  

č. E791-S-171/2017  

 uzavřená ve smyslu § 2652 a následujících Občanského zákoníku v platném znění 
 

I. Strany 
1. 
 Obchodní jméno: Stavební recyklace s.r.o. 
 Se sídlem: Chebská 53, 356 01 SOKOLOV 
 Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 

15200 
 Zastoupená: p. Jiří Mutínský, jednatel 
 IČO: 26358701 
 DIČ: CZ26358701 
Bankovní spojení:  
 Číslo účtu: xxxxxxxxxx 
Styčný pracovník: xxxxxxxxxx     
 Telefon: xxxxxxxxxx 
 E-mail: xxxxxxxxxx 

dále jen „objednatel“ 
 

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

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

  oddíl A, vložka 48384 
 IČO: 70994234 

 DIČ: CZ70994234 
Jménem organizace smluvní vztah uzavírá tato organizační jednotka: 

  Technická ústředna dopravní cesty 
 Se sídlem: Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň 

 Zastoupená: ředitelem ing. Jiřím Suchánkem 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
 Číslo účtu: xxxxxxxxxx 
Osoby oprávněné jednat: 
  xxxxxxxxxx  
  xxxxxxxxxx 

 Telefon: xxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxx 

dále jen „vykonavatel“ 
 

uzavřeli na základě vzájemné výhodnosti následující Smlouvu o kontrolní činnosti: 



Smlouva o kontrolní činnosti č. č. E791-S-171/2017 

 2 / 3 

II. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je zpracování podkladů pro vydání a udržování v platnosti 

Osvědčení  
a) o kvalitě nového přírodního kameniva pro kolejové lože, 
b) o kvalitě nového přírodního kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa železničního 

spodku , 
c) o způsobilosti  k provádění recyklace kameniva pro kolejové lože, 
d) o způsobilosti k provádění recyklace kameniva z výzisku z železničních tratí pro 

konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, 
(dále jen Osvědčení), které pro každou jednotlivou provozovnu zahrnuje: 

1. namátkové ověřování dodržování systému řízení kvality výrobce kontrolorem 
kvality TÚDC; 

2. uvedení a aktualizace v závazném seznamu výrobců kameniva zveřejňovaném ve 
Věstníku dopravy. 

Ověřování je prováděno v souladu s příslušnými technickými podmínkami dodacími 
(dále jen TPD). 

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

IV. Cena výkonu 
Předmět smlouvy bude proveden za smluvní cenu ve výši: 
Název položky Výše úhrady (Kč / jedn.) 

zpracování podkladů pro vydání nového Osvědčení nebo pro 
obnovení platnosti Osvědčení  12 000 1 ks Osvědčení 
zpracování podkladů pro udržování Osvědčení v platnosti  
- roční poplatek 6 000 1 ks Osvědčení 

Fakturovanou částkou je potom součin množství a smluvní ceny za měrnou jednotku. 

Sazba DPH bude stanovena a daň účtována zvlášť dle v době fakturace platného znění 
Zákona o DPH. 

V případě podstatné změny kalkulačních podmínek vykonavatele se smluvní strany 
zavazují jednat o změně smluvní ceny. Dohodnutá změna bude mít formu písemného 
dodatku oboustranně odsouhlaseného. 

V. Platební vztahy 
Vykonavatel vystaví daňový doklad (fakturu) za zpracování podkladů k vydání nebo 

obnovení platnosti Osvědčení do 15 dnů po jeho vydání. Roční poplatek za zpracování 
podkladů pro udržování Osvědčení v platnosti je fakturován vždy pro následující období 
předem, nejpozději do 15. října. 

Zaplacení ročního poplatku je podmínkou uvedení v závazném seznamu výrobců 
kameniva a provádění namátkového ověřování kvality v provozovnách výrobce dle TPD. 
Neprovedení těchto kontrol je důvodem pro podání návrhu na odebrání Osvědčení. 

Doba splatnosti faktur se stanovuje do 14 dní po jejich doručení. 

Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní 
bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá 
prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou 
národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. 
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 Fakturačním podkladem je v případě „zpracování podkladů pro vydání nového Osvědčení 
nebo pro obnovení platnosti Osvědčení“ kopie platného osvědčení a pro „zpracování 
podkladů pro udržování Osvědčení v platnosti - roční poplatek“ soupis platných osvědčení 
výrobce zpracovaný každoročně ke dni 30.9.  

VI. Podmínky plnění 
Vykonavatel se zavazuje zpracovat podklady pro vydání Osvědčení, tato Osvědčení 

udržovat v platnosti v souladu s příslušnými TPD a zveřejňovat je ve Věstníku dopravy. 

Z každého namátkového ověření systému řízení kvality výrobce kameniva zpracuje 
oprávněný zástupce vykonavatele (kontrolor kvality TÚDC) zápis, který podepíše vždy 
zástupce objednatele. 

Objednatel zajistí oprávněnému pracovníkovi vykonavatele (kontrolor kvality TÚDC) 
vstup do svých výrobních objektů, v případě potřeby i svých subdodavatelů. Dále se 
zavazuje, že zajistí odpovídajícím způsobem na své náklady bezpečnost pracovníků 
vykonavatele. 

Objednatel se zavazuje v průběhu měsíce ledna každého roku sdělit objemy ročních 
dodávek pro stavby železničních drah, a to kameniva 32/63, v třídě BI, BII a C a štěrkodrtě 
0/32 dle OTP. U firem zabývajících se recyklací drážního výzisku se jedná o množství 
zrecyklovaných tun rozdělených na jednotlivé finální frakce. 

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

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

vzájemné dohodě doplňována formou písemných a průběžně číslovaných dodatků, 
podepsaných a schválených oběma stranami. 

Smlouvu lze vypovědět předčasně kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta se 
stanoví tříměsíční, přičemž lhůta běží od prvého dne následujícího měsíce po datu doručení 
druhé straně. Výpověď se podává písemně, formou doporučeného dopisu. 

Obě strany se zavazují, že si vzniklé vzájemné pohledávky vypořádají či uhradí i po 
ukončení platnosti této Smlouvy. 

Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

Za objednatele : Za vykonavatele : 

V Sokolově V Praze 

dne 5.1.2017 dne 10.1.2017 

 

____________________ ____________________ 
 Jiří Mutínský  Ing. Jiří Suchánek 
 jednatel ředitel TÚDC
 


