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SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4130/2018 
číslo smlouvy Zhotovitele:   34/2018 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 
                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  
zastoupená xxx 
 
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 
 
Zhotovitel: DOSTA s. r. o. 
  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  
  Oddíl C, vložka 2954 
  Cheb, Pražská 1696/35, PSČ 350 02 
                           IČO: 46887261, DIČ: CZ46887261 
 
  firma DOSTA s. r. o.  
  zastoupená xxx 
 
  bankovní spojení: xxx 
   
  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
  DOSTA s. r. o. 
  Pražská 1696/35 
  350 02 Cheb 

 
 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění 
zimního provozu v obvodu OŘ ÚL“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 65018124 
(dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Dílo 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 
zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů. 



2/6 

 

1.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného Díla a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly 
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 

 
Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je „Zajištění zimního provozu v obvodu OŘ ÚL“. Jedná se o 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 2018/2019 v železničních stanicích, dopravnách 
a zastávkách a mezistaničních úsecích na tratích v obvodu OŘ Ústí nad Labem (obvodu ST) 
– zimní výpomoc.  

2.2. Do předmětu díla 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. Předmět díla musí být proveden v souladu s následujícími dokumenty: 
a) Výzva k podání nabídky (č. j. 23548/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI) a Zadávací 

dokumentace v rozsahu: 
1. Technická dokumentace, včetně doplnění ploch u stanic 
2. Formulář pro sestavení nabídky 
3. Položkový rozpočet (neoceněný) 
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  
5. Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace 
6. Čestné prohlášení k registru smluv 
7. Návrh smlouvy o dílo 
8. Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem 
9. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem 
10. Pokyn ředitele OŘ č. 19/2013 1. změna - Opatření k předpisu SŽDC Bp1 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 15. 10. 2018, která byla vybrána na základě Rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele vydaného pod č. j. 24952/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze 
dne 17. 10. 2018. 

 
Cena díla (bez DPH) a platební podmínky 
3.1.  

 
Číslo části (oblasti)  

dle přílohy č. 1  

 
Obvody OŘ 

 
Cena Díla v Kč za 1 hodinu  
1 zaměstnance zhotovitele  

bez DPH 

8 ST Karlovy Vary 1 380 Kč/hod. 

9 ST Karlovy Vary 2 395 Kč/hod. 

 
3.2  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. 
3.3. Právo na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku. 

Podkladem pro fakturaci řádně provedeného díla, resp. jednotlivých částí plnění bude 
objednatelem potvrzený zápis v pracovním deníku. 

3.4. Fakturace jednotlivých částí plnění bude probíhat formou dílčích měsíčních faktur, vždy k 
poslednímu dni měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je u provedených a 
odsouhlasených plnění vždy poslední den v měsíci. Faktura bude zhotovitelem vystavena 
nejpozději do 14 dne následujícího měsíce. 
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3.5. Splatnost jednotlivých faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura musí mít 
náležitosti daňového dokladu, musí v ní být uvedeno číslo smlouvy o dílo vč. čísel případně již 
uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a kopii zápisu v pracovním deníku.  

3.6. Platební podmínky jsou blíže vymezeny v Obchodních podmínkách.  
 
Místo a doba plnění 
4.1. Místem plnění je oblast 8 a 9 v obvodu správy dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla po nabytí účinnosti smlouvy. 
4.3 Zhotovitel je povinen ukončit plnění Díla: do 30. 04. 2019. 
 
Odpovědnost za vady a záruky 

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Vadně provedené dílo není 
objednatel povinen převzít. 

 
Poddodavatelé 

6.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Nabídce zhotovitele. 
 

Další ujednání 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7.1.1 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. této smlouvy. 

7.1.2 Zhotovitel je povinen v případě potřeby zajistit současné nasazení takového počtu 
zaměstnanců pro daný obvod jaký je uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy. 

7.1.3 Pověřený zaměstnanec objednatele (vedoucí pohotovostí OŘ Ústí nad Labem a vedení správ 
tratí OŘ) telefonicky oznámí v co největším možném časovém předstihu určenému 
technickému zástupci zhotovitele pro konkrétní oblast obvodu OŘ a dohodne s ním:  
a) potřebný počet zaměstnanců zhotovitele (dále jen „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; 
s tím, že sjednané si smluvní strany neprodleně potvrdí písemně, formou emailu. 

7.1.4 Četa zhotovitele je povinna se dostavit na dohodnuté místo nejpozději do 3 hodin od 
telefonického oznámení potřeby zimní výpomoci, nebude-li smluvními stranami dohodnuto 
jinak. 

7.1.5 Při zimní výpomoci budou pracovníci zhotovitele disponovat vhodnou výbavou ručního 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 je zhotovitel 
povinen 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. 

7.1.6 Objednatel zajistí dopravu kolejovými prostředky (MUV 69) na pracoviště, která nejsou 
přístupná silničními vozidly zhotovitele. 

7.1.7 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 
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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. 

7.1.8 Drážní doprava nebude zhotovitelem provozována. 
7.1.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění pomoci v zimním období dodržovat ustanovení platných 

předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), 
životního prostředí a nakládání s odpady. 

7.1.10  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.  

 
7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší povinnost dostavit se  

v termínu dle čl. 7.1.4 této smlouvy na sjednané místo plnění, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 % z fakturované ceny plnění vážící se příslušnému místu, pokud prodlení 
není způsobeno vlivem překážky nastalé nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže 
předvídat, odvrátit nebo překonat. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta bude 
objednatelem započtena oproti ceně plnění, se kterým se zhotovitel dostal do prodlení. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že další sankční podmínky jsou obsaženy 
v Obchodních podmínkách a použijí se přiměřeně k předmětu díla dle této smlouvy. 
 

7.3 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 
7.3.1 za Objednatele 

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 Oblastního ředitelství) 

kontaktní osoba v mimopracovní době: vedoucí pohotovostí OŘ Ústí nad Labem 

dle týdenního rozpisu 

7.3.2 za Zhotovitele 

a) ve věcech smluvních: xxx 

b) ve věcech technických: xxx 

c) ve věcech realizace (hlavní vedoucí prací): xxx 

d) ve věcech realizace (kontaktní osoba/telefon při pohotovosti): xxx 

e) ekolog: xxx 

f) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx 

 

7.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

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

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
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souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

7.5 Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 

registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 

náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

7.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 

tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 

na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.7 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 

smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 

obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 

písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 

Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 

je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 

sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

7.8 Osoby uzavírající tuto smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas 

je udělen na dobu neurčitou. 

 
Závěrečná ujednání 

8.1. Tato smlouva se přiměřeně řídí Obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah 

OŘ Ústí nad Labem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou součástí Zadávací 

dokumentace v čl. 2.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 

podmínek přednost. 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že  

8.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 

8.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

8.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 

8.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 

8.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 

zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

8.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

8.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 



6/6 

 

8.8. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 

povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

8.9. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 

podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 

zvláštními podmínkami. 

8.10. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy 
1. Technická dokumentace 
 
V Ústí nad Labem dne 30.10.2018   V Chebu dne 29.10.2018 
 

 

 

_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
                    xxx      xxx     
    ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem               jednatel společnosti                        

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   DOSTA s. r. o. 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ……………………… 


