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SMLOUVA O DÍLO  
 
č. smlouvy objednatele: E650-S-5855/2017    
č. smlouvy zhotovitele:   27/2017    
 

na realizaci zakázky 
 
 

Zajišt ění zimního provozu v obvodu O Ř Ústí n.L.  
v oblasti: 

 
„ST Karlovy Vary 1 – TO Cheb, TO Františkovy Lázn ě, TO 

Tršnice“ 
 

„ST Karlovy Vary 2 – TO Chodov, TO Nejdek““ 
 

 
 

Článek 1 – Smluvní strany 

1.1. Objednatel 
 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace ,  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
Organiza ční jednotka a adresa doru čování: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  
400 03 Ústí nad Labem 
Zastoupena xxx  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
 
osoby zmocn ěné jednat: 
 
a) ve věcech smluvních: 
    xxx  
 
b) ve věcech technických: 
xxx 
 
c) ve věcech technického dozoru objednavatele: 
    příslušný vedoucí provozního střediska (nebo jeho zástupce) - viz. Příloha č. 1  
    (kontakty OŘ) 
       

 
(dále jen „objednatel “) 
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1.2. Zhotovitel 
 
DOSTA s.r.o. 
Pražská 1696/35, 350 02 Cheb 
xxx 
IČ: 46887261 
DIČ: CZ46887261 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
 
Kontaktní zam ěstnanci zhotovitele: 
 
a) ve věcech smluvních: xxx 
           
b) ve věcech technických: xxx 
 
c) ve věcech realizace: xxx 
           
d) ekolog: xxx 
            
e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx 
            
Kontaktní adresa/adresa pro doru čování písemností: DOSTA s.r.o. 

 
                                                                                            Pražská 16 96/35, 350 02 Cheb 
 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených 
v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být 
přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  

 
 

Článek 2 -  P ředmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je zabezpečení potřebného počtu zaměstnanců zhotovitele 
podle potřeby objednatele při zajištění zimního provozu (odklízení sněhu a námrazy 
z nástupišť, přejezdů, výhybek, přístupových cest, popř. dalších ploch) v průběhu zimního 
období 2017/2018 v železničních stanicích, dopravnách a zastávkách a mezistaničních 
úsecích na tratích v obvodu OŘ Ústí nad Labem (obvodu ST).  
 
2.2. Do předmětu smlouvy je rovněž zahrnuto: 
1) odstranění sněhu z přístupových cest na nástupiště a k výpravním budovám, prostory u 
železničních stanic 
2) případné odklízení sněhu ze střech (zejména přístřešků na zastávkách a nižších budov, 
kde není zapotřebí využití plošiny atd.) 
3) odstranění rampouchů z tunelů specifikované v zadávací dokumentaci  
 
2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dle zadání objednatele zajistí potřebný počet zaměstnanců a 
techniky v dohodnutém časovém limitu a provede na dohodnutých místech odklizení sněhu a 
námrazy v železničních stanicích, dopravnách, zastávkách a tunelech dle odst. 2.1. a 2.2. 
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Článek 3 -  Lh ůty pln ění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje k provádění předmětu smlouvy v období ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy do 30. dubna 2018. 
 
 
 

Článek 4 – Podmínky pln ění  
 
4.1. Zhotovitel v případě potřeby musí zajistit současné nasazení takového počtu 
zaměstnanců pro daný obvod jaký je uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 
4.2. Pověřený zaměstnanec objednatele (vedoucí pohotovostí OŘ Ústí nad Labem a vedení 
správ tratí OŘ) zavolá v co největším časovém předstihu telefonicky určenému technickému 
zástupci zhotovitele pro konkrétní oblast obvodu OŘ a dohodne s ním:  
 
a) potřebný počet zaměstnanců zhotovitele (četa),  
b) čas,  
c) místo plnění, nebo místo nástupu do dopravního prostředku po železniční dráze (MUV), 
d) jméno vedoucího prací zhotovitele a odpovědného zástupce objednatele,  
e) vybavenost nářadím.  
 
4.3. Četa zhotovitele se dostaví na dohodnuté místo do 3 hodin od telefonické dohody 
dojednané podle bodu 4.1.  
 
4.4. Při zimní výpomoci budou pracovníci zhotovitele disponovat vhodnou výbavou ru čního 
nářadí pro odstraňování sněhu a ledu z prostoru koleje a výhybkových konstrukcí. 
Doporučená výbava: lopata na sníh, lopata na sníh úzká (šířkou pro užití do mezipražcových 
prostor), ruční lopatka malá, škrabka na led (pro odstranění ledu z kluzných stoliček, 
jazykových opěrek, výhybkových závěrů), koště, motorové fukary a vhodně tvarovaný 
pohrabáč – nástroj k čištění hůře přístupných míst ve výhybkách. Dle místních poměrů bude 
zhotovitel dále disponovat potřebným počtem radiostanic  pro výkon práce v místech, kde je 
potřebný komunikační prostředek s výpravčím, dispečerem. Potřeba užití radiostanice 
vyplývá ze znalostí místních poměrů. 
 
4.5. Objednatel zajistí dopravu kolejovými prostředky (MUV 69) na pracoviště, která nejsou 
přístupná silničními vozidly zhotovitele. 
 
4.6. Vedoucím prací bude určený zaměstnanec zhotovitele. Vedoucí prací si stanoví 
bezpečnostní hlídku a provede poučení svých zaměstnanců o bezpečnosti práce, o pohybu 
v kolejišti a o komunikaci s dopravními zaměstnanci. Pro jednotlivé práce bude zaveden 
pracovní deník, do kterého bude zaznamenávána dokladová část prací. Zhotovitel a 
objednatel se dohodli, že provedení jednotlivých výkonů bude zástupce zhotovitele (vedoucí 
prací) a odpovědný zástupce objednatele potvrzovat písemně po jejich provedení v 
pracovním deníku. Odpovědnými zástupci objednatele jsou vedoucí provozních středisek 
Správy tratí místní správci Správy budov a místní správci Správy mostů a tunelů. 
 
4.7. Drážní doprava na akci nebude zhotovitelem provozována. 
 
4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění pomoci v zimním období dodržovat ustanovení 
platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany 
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(PO), životního prostředí a nakládání s odpady. 
 
4.9. Zhotovitel prohlašuje, že zaměstnanci zhotovitele, kteří budou provádět pomoc v zimním 
období, splňují zdravotní a odbornou způsobilost požadovanou platnými českými zákony a 
platnými interními předpisy objednatele, tedy zejména, že: 
a) všichni zaměstnanci zúčastnění na pomoci v zimním období splňují zdravotní způsobilost 
podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhlášky č. 100/1995 Sb. a vyhlášky č. 101/1995 
Sb. 
b) všichni zaměstnanci zúčastnění na pomoci v zimním období absolvovali instruktáž 
v kabinetu bezpečnosti práce, podle předpisu SŽDC Zam1, v platném znění 
c) všichni vedoucí zaměstnanci zhotovitele zúčastnění na pomoci v zimním období úspěšně    
    absolvovali zkoušku podle předpisu SŽDC Zam1, v platném znění 
d) všichni zaměstnanci mají elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 
100/1995 Sb. v rozsahu nejméně osoby poučené, a to v případě práce na elektrifikované 
trati. 
 
 
4.10. Kontaktní osoby za zhotovitele:    xxx 
 
4.11. Kontaktní osoby za objednatele:  

v mimopracovní době: vedoucí pohotovostí OŘ Ústí nad Labem dle týdenního rozpisu 
  

v pracovní době:  
vedoucí provozních středisek a jejich zástupci (viz. Příloha č. 1 - kontakty OŘ) 
vedení správ tratí: 

- Správa tratí Karlovy Vary:  
xxx 

Správa budov a bytového hospodářství:  
                      xxx 
Správa mostů a tunelů:  
xxx 
 

 
 

Článek 5 - Cena služeb 
 
 
5.1.  Zhotovitel bude fakturovat objednateli za pomoc podle Článku 2 smlouvy částku v Kč 
bez DPH za 1 hodinu 1 zaměstnance zhotovitele, a to pro dané obvody následovně: 
 

 
Číslo oblasti  

dle přílohy č. 1  

 
Obvody O Ř 

 
cena  Kč/hod. bez DPH 

8 ST Karlovy Vary 1 355,- Kč 
9 ST Karlovy Vary 2 385,- Kč 

 
5.2. Tato cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním pomoci v zimním období, 
tedy i náklady spojené s dopravou zaměstnanců na místo výkonu práce a zpět.  
 
 
 

Článek 6 – Platební podmínky 
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6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit vystavené faktury poskytovatelem, podle dále 
uvedených podmínek a v souladu § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.  
 
6.2. Vyfakturování služeb provede zhotovitel souhrnně jedenkrát za měsíc. Zdanitelné plnění 
je poslední den v měsíci. Případné změny podmínek financování budou řešeny dohodou 
obou stran dodatkem k této smlouvě. 
 
6.3. Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací potvrzeným v měsíčním 
zjišťovacím protokolu. Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani 
z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného 
plnění. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou, a to základ daně a částka DPH ze dvou 
různých účtů. 
 
6.4. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního dodatku. 
Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (§ 29 odst. 2 zákona č. 
235/2004  Sb. a zákona o účetnictví v platném znění). Přílohou faktury jsou kopie pracovních 
deníků dle bodu 4. 4. a celkový soupis provedených prací. V případě, že faktura nebude mít 
všechny náležitosti uvedené v této dohodě, objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli 
do 14 dnů od obdržení a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě vystavit novou fakturu a doručit ji do sídla objednatele. 
 
6.5. Splatnost faktur za provedené práce je 30 dnů od data doručení daňového dokladu 
(faktury). Dnem úhrady se rozumí den připsání předmětné částky na účet zhotovitele 
v souladu s ustanovením § 1957, odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 
 
6.6. Pokud bude zhotovitel uveden v registru nespolehlivých plátců DPH, nebo daňový 
doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
dodavatele. 
 
 
    Článek 7 - Smluvní pokuty 
 
7.1. V případě nezdůvodněného opožděného nástupu zhotovitele na určené místo uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve formě slevy za hodinovou sazbu ve výši 20% 
z fakturované ceny objednané služby pro výkon pracovní činnosti objednaný na příslušné 
místo a čas.  

 
 
 

Článek 8 - Záv ěrečná ustanovení 
 
8.1. Tato smlouva a závazky z ní vzniklé se řídí českým právem, ustanoveními Občanského 
zákoníku a obecně závaznými právními předpisy. 
 
8.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy k ní posled ní ze stran p řipojí sv ůj 
podpis a ú činnosti dnem jejího uve řejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České 
republiky.  Smlouva je projevem souhlasu s celým jejím obsahem, včetně závazných 
podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy. 
 
8.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených 
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a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, uvedených v článku 1 této dohody. 
 
8.4. Platnost této smlouvy lze ukončit: 
a) vzájemnou písemnou dohodou 
b) výpovědí kterékoli smluvní strany 

Výpovědní lhůta je třiceti denní a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. Oznámení o výpovědi smlouvy musí být písemné. 

 
8.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). 
Pokud budou splněny podmínky stanovené ZRS pro povinnost uveřejnění smlouvy v 
Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky, souhlasí zhotovitel s takovým 
uveřejněním textu smlouvy, jejích příloh i případných dodatků (bez identifikace osob, které 
nejsou uvedeny ve veřejně přístupných rejstřících, kontaktů a bankovních spojení). 
 
8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 
vyhotovení smlouvy. 
 

Článek 9 – P řílohy 
 

9.1. Příloha č. 1 – Technická dokumentace. 
 
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních 
podmínek na realizaci staveb a údržby drah a Technických podmínek na realizaci staveb  
a údržby drah OŘ Ústí n.L., které obdržel v zadání veřejné zakázky, bez výhrad souhlasí. 
 
 
V Ústí nad Labem dne: 9.11.2017              V Chebu dne: 8.11.2017 
 
 
 
 
………………………………………………          .…………………………………….. 
                      za objednatele                                                              za zhotovitele 
     xxx         xxx        
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem                              jednatel společnosti 
 
 


