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EVID. Č.: S-194-910/2016 

Č. J.: 34/2016-910-IVD  

VÝTISK Č. 1 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský 

zákoník“)  

Ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční 

infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných 

vodních cest 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:   

Česká republika – Ministerstvo dopravy 

sídlo: nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 

            jednající: Ing. Tomáš Čoček, Ph. D., 1. náměstek - státní tajemník 

   IČO: 66003008 

DIČ: CZ66003008 

   bankovní spojení: 

           číslo účtu: 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL: FRAM Consult a.s. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 

sídlo: Husitská 42., Praha 3, PSČ 130 00 

jednající: Ing. Roman Klimt, předseda představenstva 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

IČO: 64948790 

DIČ: CZ64948790 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ 

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou vedle osob uvedených v článku I. dále oprávněny 

jednat o realizaci závazků dohodnutých ve smlouvě, ale nejsou oprávněni smlouvu měnit či rušit, 

tyto osoby: 

Za Objednatele ve věcech obchodních a smluvních 

Jméno: 

Příjmení: 

Tel: 

e-mail: 

Za Objednatele ve věcech technických a realizačních 

Jméno: 

Příjmení: 

Tel: 

e-mail:

Za Zhotovitele ve věcech obchodních a smluvních: 

Jméno: 

Příjmení: 

Tel: 

Mobil: 

Fax: 

e-mail: 

Za Zhotovitele ve věcech technických a realizačních: Jméno: 

Jméno: 

Příjmení: 

Tel: 

Mobil: 

Fax: 

e-mail: 
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas provést pro Objednatele dílo dále 

specifikované v odst. 2 a násl. tohoto článku a závazek Objednatele řádně zhotovené dílo 

převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2. Dílo spočívá ve zpracování dokumentace za podmínek dle tohoto článku a čl. XI této smlouvy, 

jejímž předmětem je vyhodnocení přínosů projektů a míry spolehlivosti hodnocení jejich 

ekonomické efektivnosti s potřebným časovým odstupem od zahájení provozu těchto projektů, 

které byly realizovány na základě schválení ze strany Ministerstva dopravy, jeho rezortními 

investorskými organizacemi – Správou železniční dopravní cesty, s. o., Ředitelstvím silnic  

a dálnic ČR a Ředitelstvím vodních cest ČR. 

3. Provedení díla sestává z následujících ex-post vyhodnocení přínosů projektů a míry 

spolehlivosti hodnocení jejich ekonomické efektivnosti u projektů: 

a) Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba 

b) Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí 

c) Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Běchovice, 1. část (včetně  

2. části) 

d) R6 Tisová – Kamenný Dvůr 

e) D1, 0134.1 Mořice – Kojetín, II. etapa 

f) Veřejný přístav Ústí nad Labem - Vaňov, modernizace překladní hrany  

s povodňovou ochranou plavidel. 

4. Hodnocení bude provedeno dle „Metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti  

a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních 

komunikací a dopravně významných vodních cest“ uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy  

a prováděcích pokynů k této metodice uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. 

5. Podkladem pro zhotovení díla jsou dokumenty k jednotlivým projektům uvedeným v odst. 3 

tohoto článku, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohy č. 3 až 8 této 

smlouvy.  

IV. CENA 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto: 

Investiční akce 
cena v Kč 

bez DPH 

sazba DPH 

(%) 
DPH 

cena v Kč 

včetně DPH 

Rekonstrukce železničního uzlu 

Břeclav, 1. stavba 
70 000,- 21 14 700,- 84 700,- 

Rekonstrukce žst. Frýdlant nad 

Ostravicí 
70 000,- 21 14 700,- 84 700,- 

Modernizace traťového úseku 

Praha-Libeň – Praha-Běchovice, 1. 

část (včetně 2. části) 

70 000,- 21 14 700,- 84 700,- 

R6 Tisová – Kamenný Dvůr 60 000,- 21 12 600,- 72 600,- 
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D1, 0134.1 Mořice – Kojetín, II. 

etapa 
60 000,- 21 12 600,- 72 600,- 

Veřejný přístav Ústí nad Labem - 

Vaňov, modernizace překladní 

hrany s povodňovou ochranou 

plavidel 

60 000,- 21 12 600,- 72 600,- 

Celková cena 390 000,- 21 81 900,- 471 900,- 

 

2. Ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené 

s prováděním díla a jsou platné po celou dobu realizace díla. Celková cena uvedená v odst. 1 

tohoto článku je cenou maximální a nepřekročitelnou. 

3. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude k ceně bez 

DPH přiúčtována sazba platná a účinná ke dni zdanitelného plnění, aniž by bylo nezbytné 

uzavírat dodatek ke smlouvě. Změna smluvní ceny nebo kterékoliv její části bez DPH 

je v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena. 

V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo nejpozději do 4 měsíců  

ode dne účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo dle čl. III. této smlouvy provede na svůj náklad 

a na své nebezpečí a předá ho Objednateli v termínu uvedeném v odst. 1 tohoto článku. 

3. V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno 

opomenutím Zhotovitele, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na prodloužení termínu 

plnění Zhotovitele o dobu odpovídající uvedenému prodlení. 

4. Místem plnění je sídlo Objednatele a dále dle jeho pokynů. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na cenu díla v jakékoliv formě. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce za činnosti dle této smlouvy na základě 

předávacího protokolu o řádném předání díla nebo jeho části dle čl. XII. této smlouvy 

podepsaného zástupci obou smluvních stran dle čl. II této smlouvy.  

3. Faktura - daňový doklad (dále jen „faktura“) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat 

náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy 

Objednatele a označení díla nebo jeho části. Přílohou faktury musí být kopie protokolu  

o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit  

ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do prodlení. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení bezvadné faktury Objednateli. 

5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího 

doručení Objednateli. 
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6. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele (adresa pro korespondenci) 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

7. Dnem platby se rozumí den, kdy je fakturovaná částka odeslána z účtu Objednatele na účet 

Zhotovitele uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu bankovního účtu uvedenému  

v záhlaví této smlouvy. Případnou změnu čísla bankovního účtu je Zhotovitel povinen 

Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednatele opětovně písemně potvrdit, jinak 

je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli podle odst. 4 tohoto článku.   

VII.  SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 

OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

1. V případě, že je Objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury, je povinen 

uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den 

prodlení.  

2. V případě prodlení Zhotovitele s řádným předáním díla v termínu dle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy, a to i v případě nepřevzetí díla nebo jeho části Objednatelem z titulu jeho vad  

či nedodělků je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  

0,3% z celkové ceny díla. 

3. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle č. XIII. odst. 1 této smlouvy,  

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti dle čl. XV. odst. 8 a 11 je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 25 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé smluvní straně. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ani povinnost 

Zhotovitele řádně dokončit příslušné plnění předmětu smlouvy. 

7. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran dle § 1981 občanského 

zákoníku. 

8. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou za podmínek stanovených v § 2002 Občanského zákoníku. 

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 2001 

Občanského zákoníku od této smlouvy odstoupit z důvodu porušení smluvní povinnosti  

ze strany Zhotovitele v případě:   

a) prodlení Zhotovitele s předáním řádně zhotoveného díla nebo jeho části trvajícím déle 

než 15 kalendářních dnů, neodstranění vad nebo nedodělků v termínu stanoveném 

Objednatelem dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

b) porušení povinností Zhotovitele stanovených v čl. VIII. odst. 4, čl. IX. odst. 2, čl. XII. 

odst. 5 a čl. XV. odst. 3, 4, 8 a 11 této smlouvy. 

c) v případě, že Objednatel řádně Objednatel uplatní u Zhotovitele v průběhu zpracování 

díla své požadavky nebo připomínky a Zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje 

nebo podle nich nepostupuje.  
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10. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně s tím, že poskytnutá plnění se nevracejí. 

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody a ani na zaplacení 

smluvní pokuty. 

11. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 

1 měsíc ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

12. Ukončením smlouvy podle tohoto odstavce není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani nárok na náhradu škody vzniklé porušením této 

smlouvy.  

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést řádně, na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny 

a aktuálními potřebami Objednatele v rámci vymezeného předmětu smlouvy.   

2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat vždy v souladu s oprávněnými zájmy 

Objednatele, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se pokyny  

a požadavky Objednatele. Pokud Zhotovitel při plnění povinností dle této smlouvy případně 

zjistí, že pokyny udělené Objednatelem nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen 

Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, předaných podkladů nebo požadavků včas upozornit. 

Od pokynů udělených Objednatelem je Zhotovitel oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě 

nezbytné v zájmu Objednatele a Zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

3. Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy 

Zhotovitelem a které není dle této smlouvy povinen zajistit Objednatel, je povinen  

bez zbytečného odkladu zajistit Zhotovitel na své vlastní náklady. Pro vyloučení pochybností  

se stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu 

předmětu smlouvy, sjednaných termínů plnění nebo na cenu díla.  

4. Zhotovitel je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této smlouvy poskytuje, veškerá 

oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a jinými 

oborovými předpisy upravujícími plnění povinností Zhotovitele dle této smlouvy, ledaže bude 

některé z těchto činností provádět prostřednictvím subdodavatele, který je držitelem takových 

oprávnění. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy. Za provedení činností dle této smlouvy subdodavatelem je plně odpovědný 

Zhotovitel. 

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel nebo jeho subdodavatel povinen za všech okolností 

postupovat dle čl. VIII, odst. 1 této smlouvy a splnění této povinnosti Objednateli na jeho 

výzvu doložit. V případě pochybností se bude mít za to, že Zhotovitel s náležitou odbornou 

péčí nepostupoval. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni účinnosti této smlouvy na svoje riziko a náklady 

sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti 

Objednateli nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši alespoň 300 tis. Kč, včetně 

pojištění finanční škody. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do předání 

díla dle této smlouvy a odstranění všech jejích vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn 

kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě požadovat, aby Zhotovitel prokázal splnění 

povinností dle tohoto odstavce, a Zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu 

vyhovět. 
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7. Zhotovitel je povinen zajistit, že jednotlivé části díla budou vzájemně plně konzistentní  

a nebudou si žádným způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv chyby  

či nedodělky, které by vedly k jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti  

či vzájemné úplné provázanosti. 

8. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen obstarat veškerá 

rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních 

orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení díla. Tato rozhodnutí, povolení, 

stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je Zhotovitel povinen plně zohlednit v jím 

vypracovaném díle; v případě pochybností Zhotovitele o nutnosti nebo vhodnosti zohlednění 

určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného úkonu je Zhotovitel 

povinen vyžádat si písemný pokyn Objednatele. Pokud bude pro činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy potřebná plná moc (např. pro jednání na úřadech) Objednatel na žádost Zhotovitele 

takovou plnou Zhotoviteli vystaví. 

IX. KONTROLA OBJEDNATELEM 

1. V souladu s § 2593 občanského zákoníku, bude Objednatelem určen zaměstnanec písemně 

pověřený výkonem průběžné kontroly realizace díla. Tento zaměstnanec bude sledovat vlastní 

realizaci díla, zejména to, zda jsou práce prováděny dle smluvních podmínek, pokynů 

Objednatele a příslušných závazných předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatele provádět kontrolu všech 

činností Zhotovitele souvisejících s prováděním díla. Dále je Zhotovitel povinen zajistit účast 

svých odpovědných zaměstnanců na prověření svých služeb, které provádí zaměstnanec 

průběžné kontroly Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad, 

nesrovnalostí a odchylek. 

3. Účast pověřeného zaměstnance Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady díla. 

4. Během provádění prací budou dle pokynů Objednatele organizovány výrobní výbory. 

Pozvánky na výrobní výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady  

na tato jednání nese Zhotovitel, a to bez nákladů na dopravu jeho účastníků. Zápisy z jednání 

zpracovává Zhotovitel a schvaluje před jeho rozesláním Objednatel. 

5. V průběhu provádění prací na díle je Zhotovitel povinen řešení konzultovat s Objednatelem  

a dále dle jeho pokynů. Výstupem těchto konzultací musí být záznam či zápis z jednání, který 

bude nedílnou součástí čistopisu dokumentace k dílu.  

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. Objednatel zapůjčí Zhotoviteli na jeho žádost před zahájením prací veškeré podklady,  

se kterými Objednatel disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu smlouvy. 

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho žádost ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení této 

žádosti dokumenty uvedené v čl. III této smlouvy. 

3.  Veškeré další podklady nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy zajistí Zhotovitel, 

Objednatel v případě potřeby poskytne nezbytnou součinnost. 

4.  Všechny podklady, které Objednatel předal nebo předá Zhotoviteli pro provádění díla, zůstávají 

ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel je musí do 5 pracovních dnů ode dne předání díla, resp. 

příslušné části díla, popř. ukončení smlouvy vrátit Objednateli včetně všech kopií. Digitální 
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podklady na záznamových prostředcích Zhotovitele musí být smazány, o čemž je Zhotovitel 

povinen pořídit protokol a jeho kopii předat Objednateli. 

5.  Objednatel je oprávněn zadat odbornou expertízu činnosti Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 

se jmenovaným expertem spolupracovat a je povinen se vypořádat s jeho doporučeními. 

Rozhodne-li Objednatel o nezbytnosti zapracování doporučení experta do díla, je k tomu 

Zhotovitel povinen. 

XI. FORMA DÍLA 

1. Zhotovené dílo bude předáno v tištěné formě v 6 ks a 2 ks datového formátu  

na DVD nosiči. 

2. Veškerá dokumentace před tím, než bude jakkoliv prezentována či jinak zveřejněna, nebo 

předána Objednateli, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Dokumentace 

musí být předložena Objednateli v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze  

v plném rozsahu dle této smlouvy, přičemž si Objednatel vyhrazuje minimální lhůtu  

10 pracovních dní na její kontrolu. 

3. Požadavky na zpracování 

Dokumentace musí být zpracována v českém jazyce tak, aby byla logická, přehledná, věcná, 

srozumitelná, komplexní a jazykově správná a musí být v souladu s:  

a) veškerými platnými a účinnými právními předpisy 

b) veškerými platnými a závaznými ČSN; 

c) veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy; 

d) veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb; 

e) veškerými platnými, avšak nezávaznými ČSN; 

f) požadavky Objednatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO 

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádně zhotovit dílo nebo jeho část dnem, kdy se uskuteční 

řádné předání díla nebo jeho části v tištěné i elektronické podobě Objednateli v jeho sídle. 

Řádné splnění povinnosti Zhotovitele smluvní strany osvědčí podpisem protokolu o předání  

a převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.  

2. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud vykazuje zjevné vady nebo 

nedodělky. V takovém případě je Objednatel povinen sepsat zápis o zjištěných vadách  

či nedodělcích s uvedením lhůty k odstranění vad či nedodělků podepsaný osobou Objednatele 

oprávněnou k převzetí díla a předat jej Zhotoviteli. Do odstranění vad není Objednatel povinen 

podepsat předávací protokol ani zaplatit cenu za dílo nebo jeho část. 

3. K podpisu protokolu podle odst. 1 tohoto článku jsou ze strany Objednatele oprávněny osoby 

Objednatele oprávněné jednat o realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této 

smlouvy), popř. jiné osoby písemně k tomu pověřené Objednatelem. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo nebo jeho část se jeho předáním stává vlastnictvím 

Objednatele.  
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5. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část jakkoliv rozšiřovat bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. Přenechání díla nebo jeho části Zhotovitelem třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele může být důvodem pro odstoupení od smlouvy. 

Zhotoviteli nesvědčí oprávnění ve smyslu § 2633 občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní, nevypověditelnou, převoditelnou 

a časově neomezenou licenci k užití díla a všech částí díla, jež podle obecně závazných 

právních předpisů představují autorská díla nebo práva pořizovatele k jím pořízené databázi, 

a to všemi způsoby užití včetně oprávnění k jejich poskytnutí třetím osobám a včetně práva 

upravovat a měnit takováto autorská díla nebo databáze. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby dílo 

či jeho část Objednatel zveřejnil nebo jinak uváděl pod svým jménem. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat 

do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro 

jakékoliv využití poskytnuté služby v ČR i v zahraničí. 

8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele řádným předáním díla dle odst. 1 tohoto 

článku. 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Pro případ, že v době 12 měsíců ode dne předání jednotlivých výstupů plnění předmětu této 

smlouvy podle článku III. budou Objednatelem zjištěny vady, poskytuje Zhotovitel Objednateli 

záruku za bezodkladné odstranění těchto vad bez nároku na navýšení ceny za poskytnuté 

služby, nejdéle však do 15 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

2. Uplatněním odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody nebo  

na uplatnění smluvní pokuty.  

XIV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi Objednatelem  

a Zhotovitelem ve spojitosti s touto smlouvou nebo vztahů z ní vyplývajících, budou  

se smluvní strany snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) kalendářních dnů od data zahájení jednání dle odst. 1. tohoto článku 

ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze smluvních stran jednání, je kterákoli smluvní 

strana oprávněna předložit spor  k rozhodnutí příslušnému soudu ČR. 

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se zavazují informovat druhou smluvní stranu o všech okolnostech, týkajících 

se této smlouvy, které by mohly ohrozit plnění povinností vyplývajících z této smlouvy,  

a to jakmile se o nich dozvědí. 

2. Zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý subjekt realizující tuto smlouvu. V souladu  

s touto smlouvou je Zhotovitel výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se dílo realizuje. 

Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo subdodavatelé najmutí Zhotovitelem pro realizaci této 

smlouvy jsou zcela řízeni Zhotovitelem a nejsou považováni za zaměstnance Objednatele  

a žádné ustanovení obsažené v této smlouvě nebo jakémkoliv subkontraktu sjednaném 

Zhotovitelem, nesmí být vykládáno jako jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto 

zaměstnancem, zástupcem nebo subdodavatelem a Objednatelem. 



 10/11 

3. Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob 

(subdodavatelů) pouze uvedených v nabídce Zhotovitele, jejich případnou změnu je oprávněn 

provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel však vždy odpovídá, jako kdyby činnosti 

dle této smlouvy vykonával sám. 

4. Zhotovitel je oprávněn provádět plnění předmětu této smlouvy pouze prostřednictvím odborně 

způsobilých osob (tzv. členů realizačního týmu) uvedených v nabídce Zhotovitele a splňujících 

stanovené podmínky, jejich případnou změnu je oprávněn provést pouze se souhlasem 

Objednatele, s tím, že nový člen realizačního týmu musí splňovat stanovené podmínky alespoň 

v takovém rozsahu jako nahrazovaný člen.  

5. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této smlouvy je nebo se stane neplatnou nebo 

nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této 

smlouvy. 

6. Zhotovitel zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby osoby provádějící plnění předmětu smlouvy 

dodržovaly veškeré podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných právních 

nařízení České republiky a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované pro 

podmínky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany 

životního prostředí. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen v souladu s § 147a odst. 1 zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení  

§ 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnit smlouvu včetně jejích 

příloh, změn a dodatků, a s tímto zveřejněním souhlasí. 

8. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoli informace 

o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou 

být důvěrné informace, osobní nebo citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, 

technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 

právních předpisů. Povinnost Objednatele dle poslední věty odst. 7 tohoto článku tím není 

dotčena. 

9. Závazky dle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti  

a účinnosti této smlouvy. 

10. Za veškeré škody vzniklé Objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla 

odpovídá Zhotovitel. 

11. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit či jinak převést svá práva nebo povinnosti 

vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jednotlivé články této smlouvy mohou být měněny, doplňovány, nebo rušeny pouze 

písemnými vzájemně odsouhlasenými postupně číslovanými dodatky k této smlouvě 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí 

této smlouvy. 

2. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména občanským 

zákoníkem. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 - Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování 

nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací  

a dopravně významných vodních cest; 

Příloha č. 2 - Prováděcí pokyny k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti  

a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních 

komunikací a dopravně významných vodních cest“; 

Příloha č. 3 – Dokumenty Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba; 

Příloha č. 4 – Dokumenty Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí; 

Příloha č. 5 – Dokumenty Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-

Běchovice, 1. část (včetně 2. části); 

Příloha č. 6 – Dokumenty R6 Tisová – Kamenný Dvůr; 

Příloha č. 7 – Dokumenty D1, 0134.1 Mořice – Kojetín, II. Etapa; 

Příloha č. 8 – Dokumenty Veřejný přístav Ústí nad Labem - Vaňov, modernizace 

překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží  

po podpisu Objednatel tři a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

 V Praze dne 14. 9. 2016 V Praze dne 14. 9. 2016 

 Za Objednatele Za Zhotovitele 
 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Tomáš Čoček, Ph. D. Ing. Roman Klimt 

 1. náměstek - státní tajemník předseda představenstva 

 Česká republika – Ministerstvo dopravy FRAM Consult a.s. 


