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SMLOUVA O DÍLO č. E650-S-1230/2018 

o technických podmínkách na styku drah vlečky:  

“JKV Depo s.r.o. - Lovosice“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel (vlastník vlečky): 

JKV Depo s.r.o. 

se sídlem: Děčín XXXII - Boletice, V Sídlišti 380, PSČ 407 11 

IČ: 04 51 01 35  DIČ: 

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

spisová značka: C 36463 

zastoupená Karlem Černým, jednatelem společnosti 

 

     Bankovní spojení: xxx 

     (dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                               

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00                                                                                  

IČ: 70 99 42 34   DIČ: CZ70994234                                                                                                       

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

spisová značka: A 48384 

jednající prostřednictvím své organizační jednotky – správce majetku 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ: 400 03 

zastoupeno  Ing. Josefem Kalivodou, ředitelem Oblastního ředitelství v Ústí nad Labem 

      Bankovní spojení: xxx 

      (dále jen „Zhotovitel“) 

      Adresa pro doručování:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
     Oblastní ředitelství Ústí nad Labem    
    Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem   

      

     Tato smlouva se uzavírá na základě znění zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, ve smyslu 

zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.  
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Článek I 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

1.1 Vlečka „JKV Depo s.r.o. - Lovosice“, č. 3289, je zaústěna do celostátní dráhy v žst. Lovosice, 

odbočnou výhybkou č. 132 v km 494,390, trati Praha Holešovice – Stromovka – Děčín hl.n. 

1.2 Samotnou dráhu – vlečku tvoří odbočná výhybka č. 132 a kolejiště, navazující na konec přímé 

větve výhybky č. 132. 

Článek II 

MAJETKOVÉ VZTAHY 

2.1 Odbočná výhybka č. 132 je v majetku České republiky s právem hospodaření pro Správu 

železniční opravní cesty, státní organizaci, navazující kolejiště, včetně výhybek č. 129 a 125ab, je v 

majetku vlastníka vlečky, společnosti JKV Depo s.r.o., se sídlem Děčín XXXII – Boletice, V Sídlišti 

380, PSČ: 407 11, IČ: 04510135. 

Článek III 

OPRÁVNĚNÍ K PROHLÍDKÁM 

3.1 Zhotovitel je oprávněný, dle zákona o drahách, č. 266/94 Sb., v platném znění, provádět revize, 

prohlídky a zkoušky drážních zařízení a má osvědčení o odborné způsobilosti. 

Článek IV 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel bude provádět následující dohlédací činnost:         

4.1 Kontrolu stavu a pravidelnou údržbu zabezpečovacího zařízení přejezdu číslo P11225 (km 1,150 

vlečky Lovochemie, a.s. – závodová vlečka) které obsahují dílčí úkony, popsané podrobně v Příloze č. 

1 této smlouvy.  

4.2 Výpočet ceny za kontrolu a pravidelnou údržbu zabezpečovacího zařízení je uveden v Příloze č. 1 

této smlouvy. 

Článek V 

VYMEZENÍ POVINNOSTÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zabezpečovacího zařízení, 

v souladu s paragrafy 11 až 26 vyhlášky č. 177/1995 Sb., v platném znění. 

Článek VI 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZJEVNÝCH ZÁVAD 

6.1 Závady, zjištěné na dozorovaném zařízení a uvedené v knize přehlídek, odstraní vlastník vlečky 

v souladu s termínem, stanoveným zhotovitelem. Opravné práce zajistí právnickou osobou 

s oprávněním pro tuto činnost. Převzetí prací a uvedení koleje do provozu smí, po zásahu do 

dozorovaného zařízení, zajistit výhradně zástupce zhotovitele.     
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6.2 V rámci kontrolní činnosti bude zhotovitel zajišťovat na vlastní náklady i provizorní opravu 

hákového závěru na odbočné výhybce, při nevyhovující západkové zkoušce.  

6.3 Šetření nehodových událostí bude prováděno v souladu s předpisem SŽDC D17, v případě vzniku 

nehodových událostí s prokazatelným zanedbáním povinností zaměstnanců SŽDC, s.o., uhradí 

vzniklou škodu  a náklady na likvidaci následků zhotovitel. 

Článek VII 

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Za prohlídku, kontrolu a údržbu zabezpečovacího zařízení, dle předpisů SŽDC, řady T a Přílohy     
č. 1 vyhlášky č. 177/95 Sb. v platném znění                 9 126,- Kč/rok 

  ROČNÍ PLATBA CELKEM BEZ DPH              9 126,- Kč

  

7.2. DPH bude uplatňováno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ve znění jeho novely č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 92a) 

a § 92e).    

7.3. Další práce, nad rámec vyjmenovaných činností, si vlastník vlečky zajistí samostatnou 

objednávkou. 

Článek VIII 

                                                  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Provozovatel vlečky se zavazuje platit zhotoviteli za plnění předmětu smlouvy cenu dle čl. VII této 

smlouvy, a to 4 x ročně, vždy částku 2 281,50 Kč bez DPH,                   

slovy: dvatisícedvěstěosmdesátjedna koruna česká padesát haléřů. 

8.2 Splátky bude provozovatel vlečky platit převodem na účet zhotovitele, na základě daňového 

dokladu.  

8.3 Daňový doklad bude vystaven vždy do 15. dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, jeho 

splatnost bude 30 dní od jeho vystavení. 

8.4. Datum zdanitelného plnění bude vždy k poslednímu dni čtvrtletí, za něž bude vystaven daňový 

doklad. 

8.5. Za každý den prodlení se zaplacením daňového dokladu se provozovatel vlečky zavazuje zaplatit 

zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.  

8.6. Smluvní strany se dohodly a vlastník vlečky výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel má právo, 

zpravidla jednou ročně, přehodnotit cenu díla v souvislosti se státem vyhlášenou mírou inflace. Tuto 

změnu ceny je zhotovitel povinen ohlásit objednateli písemně. Jiné změny smlouvy se budou vždy 

řešit číslovaným dodatkem.  

Článek IX 

MAJETKOVÉ SANKCE 

9.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem po dnu splatnosti do doby zaplacení. Úroky 
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z prodlení je Objednatel povinen zaplatit do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování. 

9.2 V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu díla v termínu, dle čl. VII této smlouvy, uhradí 

zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení. 

Článek X 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Prohlídky, kontroly a záznamy  o údržbě zabezpečovacího zařízení, prováděné dle předpisů 

SŽDC a dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 177/95 Sb. v platném znění, budou evidovány v „Knize přehlídek,“ 

uložené u zhotovitele, v souladu s ustanovením vyhlášky MD č. 177/95 Sb., v platném znění.                                               

 

Článek XI 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy k ní poslední ze stran připojí svůj podpis a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. 

11.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

11.3 Výpovědní doba se sjednává na tři měsíce a počne běžet od prvního dne následujícího měsíce 

po doručení výpovědi. Smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí, doručenou druhé smluvní straně. 

11.4 Jakékoliv změny této smlouvy, kromě ročních přirážek, daných průměrnou roční mírou inflace, 

vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, budou řešeny pouze písemným 

číslovaným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. Roční přirážky, dané 

průměrnou mírou inflace budou objednateli oznamovány písemně, formou dopisu. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. 

11.6 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tuto Smlouvu o vlastní vůli, svobodně       

a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 

jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření této Smlouvy. 

 

Za objednavatele (vlastníka vlečky): Za zhotovitele:  

V Lovosicích dne: 30.4.2018………… V Ústí nad Labem dne: 26.4.2018………… 

 

 

 

………………………………………………… ……….………………………………….. 

                       Karel Černý Ing. Josef Kalivoda  

                 jednatel společnosti ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

                    JKV Depo s.r.o.                            Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
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