Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále v textu jen: „Občanský zákoník“)
číslo smlouvy objednatele
číslo smlouvy zhotovitele

: E633-S-1467/2016
: 10/2016
na realizaci veřejné zakázky
„Revize a oprava šesti železničních vozů“
(dále v textu jen: „Smlouva“)

Čl. I
Smluvní strany
1.1

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Organizační jednotka : Oblastní ředitelství Olomouc
Zastoupená
: Ing. ……………………….., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

: 709 94 234
: CZ70994234
: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
: ………………………….

Kontaktní zaměstnanec:
ve věcech technických:
p. …………………- tel………………., mob.: ………………., e-mail: …………………..
Kontaktní adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc
(dále v textu jen: „objednatel“)
a
1.2

Zhotovitel:

Českomoravská železniční opravna, s.r.o.
se sídlem
: Kojetínská 358/71, 751 52 Přerov I - Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7600
zastoupená
: …………………., jednatelem společnosti
IČ
: 623 04 666
DIČ
: CZ62304666
Bankovní spojení
: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu
: ……………………..
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kontaktní zaměstnanci:
A. ve věcech smluvních:
(včetně podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)
………………., mob.: ………………, e-mail: ……………………..
B. ve věcech technických a technického dozoru zhotovitele pro dodávku a montáž, osoba se zvláštní
způsobilostí - autorizovaná osoba:
……………….., mob.: …………….., e-mail: ……………………
C. ve věcech realizace:
…………….., mob.: …………………, e-mail: …………………….
(dále v textu jen: „zhotovitel”)
Kontaktní adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů:
Českomoravská železniční opravna, s.r.o.
Kojetínská 358/71, 751 52 Přerov I - Město
1.3

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů
uvedených v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 a 1.2 této Smlouvy a to ve formě doporučeného dopisu
nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným
potvrzením o převzetí písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u některé ze
smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska trvání tohoto smluvního vztahu, ale i
z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této Smlouvy, tj. např. při změně
obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní adresy/adresy pro doručování veškerých
písemností a daňových dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení dle výše
uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
Oznámení ve formě výše uvedené musí být druhé smluvní straně doručeno nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne nastoupení změny předmětných údajů.
Ustanovení odst. 1.3 tohoto článku Smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní formy
některé ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní strany
do likvidace, zániku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva
a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právní nástupce smluvní
strany, v případě zahájení jakéhokoliv řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále v textu jen: „zákon č. 182/2006 Sb.“).

Čl. II
Předmět Smlouvy
2.1.

Dílem se rozumí:

Vůz č. 1:
nátěr podlahy
provedení revize a následné technické kontroly
Vůz č. 2:
provedení revize a následné technické kontroly
Vůz č. 3:
provedení revize a následné technické kontroly
Vůz č. 4:
provedení revize a následné technické kontroly
Vůz č. 5:
provedení revize a následné technické kontroly
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Vůz č. 6:
provedení revize a následné technické kontroly
vyztužení nástavby plechem v místech poškození (posuvné dveře)
oprava bedny na nářadí
výměna všech prken dřevěné prohlížecí lávky
nátěr celého vozu včetně plechové střechy
Předmětné železniční vozy budou dále v textu označovány jen jako: „vozy“.
Dílo bude dále plně realizováno v souladu se závaznými podklady k provedení díla, které jsou
blíže specifikovány v ustanovení Čl. III, odst. 3.1 této Smlouvy.
2.2.

Název díla: „Revize a oprava šesti železničních vozů“.
Místo provedení díla: Českomoravská železniční opravna, s.r.o., Kojetínská 358/71, 751 52
Přerov I - Město

2.3.

Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je
specifikován v ustanovení Čl. II, odst. 2.1, 2.2, 2.3této Smlouvy, označován i souhrnným
pojmem dílo.

Čl. III
Závazné podklady k provedení díla
3.1

Dílo bude prováděno a realizováno v souladu s následujícími dokumenty:
A. výzvou k podání cenové nabídky ve věci: výzvy k podání cenové nabídky ZN. (č.j.):
3221/2016-OŘOLC-OPI ze dne 18. 4. 2016 (dále v textu jen: „Výzva“);
B. zadávací dokumentací, která je součástí Výzvy, a kterou se rozumí:
I.

Formulář pro sestavení nabídky.

C. nabídkou zhotovitele ze dne 21. 4. 2016, která je obsažena v listině označené jako:
„Formulář pro sestavení nabídky“ (dále v textu jen: „Nabídka zhotovitele“), která byla
vybrána jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele s označením: „ROZHODNUTÍ“ ze dne
2. 5. 2016 s č.j.: 3761/2016-OŘOLC-OPI.

Čl. IV
Doba plnění
4.1

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: Po podpisu smlouvy.

4.2

Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: Březen 2017.

Čl. V
Cena za dílo
5.1

Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to
a) cenu vozu č. 1 bez DPH ve výši: 78 000,- Kč
slovy
: sedmdesátosmtisíc korun českých (bez DPH)
b) cenu vozu č. 2 bez DPH ve výši: 69 000,- Kč
slovy
: šedesátdevěttisíc korun českých (bez DPH)
c) cenu vozu č. 3 bez DPH ve výši: 69 000,- Kč
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: šedesátdevěttisíc korun českých (bez DPH)

slovy

d) cenu vozu č. 4 bez DPH ve výši: 69 000,- Kč
slovy
: šedesátdevěttisíc korun českých (bez DPH)
e) cenu vozu č. 5 bez DPH ve výši: 69 000,- Kč
slovy
: šedesátdevěttisíc korun českých (bez DPH)
f) cenu vozu č. 6 bez DPH ve výši: 149 600,- Kč
slovy
: jednostočtyřicetdevěttisícšestset korun českých (bez
DPH)
Cena celkem bez DPH ve výši : 503 600,- Kč
slovy
: pětsettřitisícšestset korun českých (bez DPH)
DPH ve výši
slovy

: 105 756,- Kč
: jednostopěttisícsedmsetpadesátšest korun českých.

Cena včetně DPH je ve výši
slovy

: 609 356,- Kč
: šestsetdevěttisíctřistapadesátšest korun českých (včetně
DPH).

5.2

DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.3

Výše uvedená cena za dílo je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné
k provádění díla a související náklady s provedením díla.

5.4

Při realizaci díla nebudou akceptovány vícepráce, které bylo možno diagnostikovat při
prohlídce v průběhu podání nabídky, a nebyly uvedeny v Nabídce zhotovitele. Při vzniku
nutnosti provést jiné vícepráce při provádění díla než ty, které jsou vymezeny v předchozí
větě, se obě smluvní strany musí prokazatelně písemně dohodnout na jejich provedení. Veškeré
vícepráce provedené bez předchozího projednání, dohody a vzájemného odsouhlasení mezi
oprávněnými zástupci smluvních stran nebudou objednatelem uhrazeny. K dohodě musí dojít
nejpozději před započetím s prováděním víceprací. Předmětem dohody dle výše uvedeného
bude vždy cena víceprací, konkrétní specifikace a rozsah víceprací na základě protokolární
prohlídky za účasti obou smluvních stran. Cena víceprací bude vycházet z účelně vynaložených
nákladů na materiál, pracovní sílu a na další nezbytně vynaložené náklady s vícepracemi
souvisejícími. Cena za provedené vícepráce bude účtována dle platebních a fakturačních
podmínek uvedených v ustanovení Čl. VI této Smlouvy.

Čl. VI
Platební a fakturační podmínky
6.1

Cena za dílo bude objednatelem hrazena na účet zhotovitele vždy formou bezhotovostního
převodu za předpokladu splnění dále uvedených podmínek.

6.2

Cenu za dílo objednatel uhradí zhotoviteli na základě daňového dokladu, který je zhotovitel
povinen vystavit a doručit objednateli na kontaktní adresu/adresu pro doručování veškerých
písemností a daňových dokladů uvedenou v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 této Smlouvy
za předpokladu splnění dále uvedených podmínek.

6.3

V případě ukončení Smlouvy dle některého z ustanovení Čl. XII této Smlouvy je zhotovitel
povinen konečný daňový doklad doručit objednateli nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude Smlouva ukončena. Tento daňový doklad
bude daňovým dokladem, v němž bude provedeno finanční vyčíslení provedených a předaných
prací, vyúčtování za celou dobu provádění díla.
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6.4

Veškeré daňové doklady musí vždy obsahovat všechny údaje a náležitosti vyžadované pro tento
druh dokladů platnými obecně závaznými právními předpisy.

6.5

Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa příjemce na každém daňovém dokladu
musí být: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Olomouc, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc.

6.6

Daň z přidané hodnoty je zhotovitel povinen účtovat v souladu s platnými obecně závaznými
právními předpisy.

6.7

Přílohou daňového dokladu bude vždy jeden originál listiny a to soupisu provedených prací
a jeden originál listiny, která je dále v ustanovení Čl. VIII, odst. 8.2 této Smlouvy označena jako
„Předávací protokol o převzetí díla“.

6.8

Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti všech daňových dokladů je 30
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro
doručování veškerých písemností a daňových dokladů uvedenou v ustanovení Čl. I, odst. 1.1
této Smlouvy. Lhůta splatnosti bude objednatelem splněna podáním příkazu k úhradě u banky
objednatele.

6.9

Dnem úhrady peněžitého závazku objednatele se rozumí kalendářní den, v němž bude účtovaná
částka odepsána z účtu objednatele u příslušné banky.

6.10 V případě, že daňový doklad a to v každém jednotlivém případě i vč. příloh, nebude obsahovat
náležitosti smluvními stranami sjednané v této Smlouvě, je objednatel oprávněn daňový doklad
zhotoviteli vrátit bez zaplacení před lhůtou splatnosti s uvedením důvodu nezaplacení.
Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad a objednatel není v tomto případě v prodlení
s placením. Lhůta splatnosti začne znovu běžet až po doručení nového daňového dokladu na
kontaktní adresu/adresu pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů uvedenou
v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 této Smlouvy.
6.11 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou peněžitého závazku, je povinen uhradit
zhotoviteli úroky z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského, když tyto však dle
dohody smluvních stran nebude hradit za dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti
daňového dokladu.
6.12 Pohledávky vzniklé z této Smlouvy může každá ze smluvních stran uhradit i prostřednictvím
zápočtu, který bude oboustranně odsouhlasený a bude splňovat podmínky stanovené Očanským
zákoníkem. Proti pohledávce zhotovitele však může být dle dohody smluvních stran započtena
pouze pohledávka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, organizační jednotky
Oblastního ředitelství Olomouc. Výjimka z tohoto smluvního ujednání, která se týká realizace
jednostranného zápočtu pohledávky či pohledávek objednatele, je uvedena v ustanovení Čl. X,
odst. 10.2 této Smlouvy.
6.13 Smluvní ujednání uvedená v tomto článku Smlouvy jsou platebními a fakturačními podmínkami
i pro vícepráce, které budou realizovány v souladu s touto Smlouvou. Vícepráce budou
účtovány jednotlivými daňovými doklady. Přílohou daňového dokladu, kterým budou
zhotovitelem účtovány vícepráce, musí být vždy výkaz výměr potvrzený objednatelem.
6.14 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad
zhotovitele 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 zhotovitele.

Čl. VII
Povinnosti zhotovitele při provádění díla
7.1

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na základě kterého
mu byla přidělena veřejná zakázka, že:
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A.

bude řádně provádět dílo podle podmínek stanovených touto Smlouvou,

B.

dílo bude mít jakost, kvalitu, vlastnosti dohodnuté ve Smlouvě, a že po celou záruční dobu
bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě,

C.

dílo bude mít jakost, kvalitu, vlastnosti uvedené v technických normách a předpisech, vč.
předpisů objednatele,

D.

odstraní vady a nedodělky díla v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

7.2

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, své nebezpečí
a odpovědnost.

7.3

Zhotovitel se zavazuje ohlásit objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů veškeré
změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, a které se týkají údajů požadovaných objednatelem
při prokazování kvalifikace, tj. kvalifikačních předpokladů a odborné způsobilosti vedoucích
prací zhotovitele.

7.4

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají
prováděného díla, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem
uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.

7.5

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel převést jakoukoliv část
Smlouvy nebo prospěch či podíl v ní kterékoliv třetí osobě.

7.6

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně
závazných právních předpisů nebo nedodržení pravomocných rozhodnutí nebo povolení.

Čl. VIII
Plnění díla a předání předmětu díla
8.1

Zhotovitel je v prodlení s plněním dle této Smlouvy, jestliže neplní své smluvní závazky řádně
a včas a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy smluvní závazky zaniknou
jiným způsobem.

8.2

O převzetí vozu zhotovitelem za účelem zahájení provádění díla bude sepsán písemný předávací
protokol (dále v textu jen: „Předávací protokol o převzetí vozu“). Tento bude sepsán ve dvou
vyhotoveních. Předávací protokol o převzetí vozu bude vždy obsahovat mj. název díla, datum
s uvedením kalendářního dne, měsíce a roku, za objednatele podpis osoby, která bude vůz
předávat s uvedením jména, příjmení, titulu, za zhotovitele podpis osoby, která bude vůz
přebírat s uvedením jména, příjmení, titulu.

8.3

O předání díla bude sepsán písemný předávací protokol (dále v textu jen: „Předávací protokol
o převzetí díla“). Tento bude sepsán ve dvou vyhotoveních. Předávací protokol o převzetí díla
bude vždy obsahovat mj. název díla, soupis zjištěných zjevných vad a nedodělků, termín
odstranění vad a nedodělků, datum s uvedením kalendářního dne, měsíce a roku, za objednatele
podpis osoby, která bude dílo přebírat s uvedením jména, příjmení, titulu, za zhotovitele podpis
osoby, která bude dílo předávat s uvedením jména, příjmení, titulu.

8.4

Zhotovitel je povinen současně při předání díla předat objednateli příslušné doklady, které
prokazují poskytnutí záruky konkrétním výrobcem u nových dílů, komponentů samostatně
dodávaných od jiných výrobců. Zhotovitel se zavazuje poskytnout uvedené doklady v originálu
s tím, že tyto budou vždy v českém jazyku.

8.5

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolní činnost, při níž bude kontrolovat
provádění díla, dílo samotné a dodržování smluvních podmínek.

8.6

O tom, že proběhla kontrolní činnost, bude objednatelem vždy sepsán záznam z kontrolní
činnosti. Záznam zrealizuje za objednatele osoba, která kontrolní činnost provedla. Záznam
bude vždy obsahovat popis zjištěných skutečností, uvedení doby, v níž byla kontrolní činnost
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provedena, datum s uvedením kalendářního dne, měsíce a roku, podpis s uvedením
jména, příjmení, titulu osoby, která kontrolní činnost provedla. Za zhotovitele bude záznam
potvrzen osobou, která bude při provádění kontrolní činnosti přítomna s uvedením
jména, příjmení, titulu této osoby.
8.7

Objednatel má právo svolat mimořádný kontrolní den v průběhu realizace díla, má-li k tomu
vážné důvody. Nálezy mimořádného kontrolního dne budou zaznamenány ve formě písemného
zápisu, který bude obsahovat zejm. náležitosti, které byly smluvními stranami sjednány
pro záznam z kontrolní činnosti dle ustanovení odst. 8.6 tohoto článku této Smlouvy. Písemný
zápis musí být oběma smluvními stranami potvrzen. Za zhotovitele budou písemný záznam
potvrzovat osoby uvedené v této Smlouvě nebo osoby, které budou pověřeny statutárním
orgánem zhotovitele.

8.8

Smluvní strany se dohodly, že vícepráce realizované v souladu s touto Smlouvou budou
předávány za objednatele osobě uvedené v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 této Smlouvy na základě
odpovídajícího výkazu výměr.

Čl. IX
Odpovědnost za vady, záruka za jakost, záruční doba
9.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo a předmět díla bude realizován dle této Smlouvy a že dílo
bude mít jakost, kvalitu, vlastnosti dohodnuté ve Smlouvě. Zhotovitel přebírá odpovědnost
za veškeré poruchy a narušení železničního provozu způsobené nedostatečným plněním díla.

9.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad a nedodělků. Tuto
odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

9.3

Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené vyšší mocí, ale bezodkladně po jejich zjištění
se zavazuje podniknout kroky k jejich odstranění.

9.4

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku, podmínkám stanoveným
ve Smlouvě.

9.5

Objednatel je oprávněn reklamovat zjištěnou vadu díla prostřednictvím telefonu, telefaxu,
prostředků elektronické komunikace, písemnou formou. Pokud bude vada díla reklamovaná
prostřednictvím telefonu, bude reklamována u osob uvedených v ustanovení Čl. I, odst. 1.2 této
Smlouvy. Takovouto reklamaci vady díla je objednatel povinen doplnit v písemné formě.

9.6

V případě, že vada díla bude objednatelem zjištěna při jeho kontrolní činnosti, bude tato
skutečnost vždy zaznamenána v záznamu z kontrolní činnosti, viz. ustanovení Čl. VIII, odst. 8.6
této Smlouvy nebo v písemném zápisu, viz. ustanovení Čl. VIII, odst. 8.7 této Smlouvy.

9.7

Zhotovitel se zavazuje reklamovanou vadu díla odstranit bezodkladně, vlastními náklady, pokud
se s objednatelem nedohodne jinak. Smluvní strany sjednávají, že nákladem reklamace jdoucím
k tíži zhotovitele jsou také přepravní náklady vzniklé z důvodu přepravy vozu do místa opravy
a zpět. Právem objednatele vyplývajícím z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je rovněž
právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.8

V případě, že zjištěná vada díla omezuje plynulý provoz na železniční dopravní cestě
a je nezbytné provést neprodleně odstranění vady díla, je objednatel oprávněn provést
odstranění zjištěné vady díla.

9.9

Bez místního šetření nelze uplatňovat náhradu škody včetně sankcí na zhotoviteli. V případě, že
zjištěná vada díla omezuje plynulý provoz na železniční dopravní cestě a je nezbytné provést
neprodleně odstranění vady díla, je objednatel oprávněn provést odstranění zjištěné vady díla až
poté, co provede zadokumentování závady (fotografie, videonahrávka).

9.10 V případě vad díla, které má předmět díla v době jeho odevzdání zhotoviteli, nebo které se
objeví v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost tyto vady
bezplatně ve stanoveném termínu odstranit.
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9.11 Zjevné vady a nedodělky se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
9.12 Odstoupením od této Smlouvy nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady provedeného díla
nebo provedené části díla, čímž tedy nezaniká právo objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli
práva z odpovědnosti za vady provedeného díla nebo provedené části díla a to i za vady, které
se vyskytnou na díle, resp. na provedené části díla v době po jeho předání objednateli, nejdéle
však v dohodnutých záručních dobách za podmínek ustanovení § 2618 Občanského zákoníku.
9.13 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo nebo jeho části záruku za jakost v záručních dobách
uvedených v této Smlouvě. Záruka za jakost u nových dílů je zhotovitelem poskytnuta dle
výrobce dílů.
9.14 Dle dohody smluvních stran je záruční doba na zhotovené dílo poskytnuta zhotovitelem v délce
24 měsíců.
9.15 Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitelem objednateli a převzetím díla
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků.
9.16 Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou
např. baterie, počítače, relé apod. (dále v textu i jen: „komponent“ či „komponenty“), se řídí
záručními podmínkami těchto výrobců. Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel
zavazuje poskytnout nejméně v záruční době v délce 24 měsíců od kalendářního dne předání
a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné části díla, jehož je komponent
součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše
uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této
delší záruční době.
9.17 V případě, že se vada na komponentech samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou
např. baterie, počítače, relé apod., objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem
na provozuschopný celek nebo jinou část díla, jehož jsou součástí, zavazuje se zhotovitel až do
okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu dotčených celků nebo komponentů
s tím, že nese veškeré náklady s touto výměnou spojené.
9.18 V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti
zhotovitele za vady a zhotovitel na základě tohoto uplatněného práva pořídil a vyměnil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, jako jsou
např. baterie, počítače, relé apod., počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet
nová záruční doba v délce 24 měsíců.
9.19 U nových dílů je zhotovitelem poskytnuta záruční doba ve stejné délce jako v případě
komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, viz. ustanovení odst. 9.16, 9.17, 9.18
tohoto článku této Smlouvy.
9.20 U nových dílů platí smluvní ujednání pro běh záruky za jakost uvedená v ustanovení odst. 9.16,
9.17, 9.18 tohoto článku této Smlouvy obdobně.
9.21 V případě zjištění zhotovitele, že vada díla nebo vada jeho části je neodstranitelná a objednatel
požaduje odstranění vad díla dodáním náhradního zboží nebo požaduje slevu z ceny
díla, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 kalendářních dnů od zjištění skutečnosti, že vada díla
nebo vada jeho části je neodstranitelná, náhradní předmět plnění nebo poskytnout objednateli
přiměřenou slevu z ceny díla.
9.22 Ustanovení odst. 9.1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 a 9.12 tohoto článku Smlouvy se vztahují
přiměřeně i na nedodělky díla.

Čl. X
Smluvní pokuta
10.1 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje k zaplacení smluvní pokuty
v případech a ve výši jak je dále uvedeno, nestanoví-li Smlouva jinak. Smluvní pokutu
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se zhotovitel zavazuje zaplatit do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
k zaplacení smluvní pokuty.
10.2 V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli
právo na provedení jednostranného zápočtu pohledávky.
10.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit
úroky z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského z peněžité pohledávky, tj.
z nezaplacené smluvní pokuty.
10.4 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně. Právo na náhradu
způsobené škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Zaplacením smluvní pokuty
nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou.
10.5 V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním provedeného díla v termínu sjednaném
v ustanovení Čl. IV, odst. 4.2 této Smlouvy, je zhotovitel oprávněn po zhotoviteli požadovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, minimálně však ve výši 1000,- Kč a to vždy
za každý (i započatý) den prodlení.
10.6 V případě, že zhotovitel poruší smluvní ujednání uvedené v ustanovení Čl. VII, odst. 7.3 této
Smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč.
10.7 V případě, že zhotovitel poruší smluvní ujednání uvedené v ustanovení Čl. VII, odst. 7.5 této
Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-- Kč.
10.8 V případě, že zhotovitel poruší smluvní ujednání uvedené v ustanovení Čl. XIII, odst. 13.3 této
Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
15-20 % z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-- Kč.
10.9 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty poskytnuté mu objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání díla nebo části
díla objednateli zhotovitelem, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 1000,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.
10.10 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty poskytnuté mu objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění nedodělků zjištěných při předání díla
nebo části díla objednateli zhotovitelem, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.
10.11 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty poskytnuté mu objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad díla v průběhu záruční
doby, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
1000,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Čl. XI
Škody a jejich náhrada
11.1 Posuzování odpovědnosti za škody způsobené porušením povinnosti, závazku dle této Smlouvy
a jejich náhrad se bude řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11.2 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle, které nastaly v důsledku provádění díla
porušením jeho povinnosti. Zhotovitel dále odpovídá za veškeré ztráty či nároky plynoucí
z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby, za ztráty nebo škody na jiném majetku
objednatele než díle a na majetku třetích osob, které vzniknou z jeho zavinění v důsledku
provádění, dokončení díla a rovněž tak i při odstraňování vad díla. Zhotovitel také odpovídá
za nároky uplatněné v soudním řízení, nároky vzniklé v souvislosti s odškodňování nákladů
za poplatky a ostatní výdaje, k nimž dojde v souvislosti s prováděním díla porušením jeho
povinnosti.
11.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které mu uloží soud, správní úřad či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení
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obecně závazných právních předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných
rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
11.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli způsobenou škodu včetně případného ušlého zisku
v penězích do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele
k úhradě škody s uvedením její výše. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o náhradu
škody uvedením do původního stavu a zhotovitel je povinen v takovém případě škodu uvedením
do původního stavu nahradit. Požádá-li objednatel zhotovitele, aby škodu nahradil vykonáním
určité činnosti, na které se smluvní strany dohodnou, přičemž platí, že náklady na tuto činnost
nepřevýší finanční částku uznané škody, je zhotovitel povinen zahájit tyto práce bezprostředně
po obdržení písemné výzvy.
11.5 V případě, že činností zhotovitele při provádění díla dojde k závadám na zařízení železniční
dopravní cesty, které mají negativní vliv na provozování dráhy nebo drážní dopravy, zavazuje
se zhotovitel, že objednateli uhradí prokazatelně vynaložené náklady a způsobenou škodu.
11.6 V případě, že zhotovitel vadným, nedostatečným prováděním díla, plněním předmětu
díla, prokazatelně zaviní mimořádnou událost v drážní dopravě, jejímž následkem bude škoda
způsobená objednateli, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé
škody, vč. nákladů spojených s odstraněním následků mimořádné události v drážní dopravě.

Čl. XII
Ukončení Smlouvy
12.1 Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou oprávněnými
zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod
ukončení Smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Vyžádá-li si některá
ze smluvních stran ústní jednání o ukončení Smlouvy před podpisem vlastní dohody o ukončení
Smlouvy, oznámí termín zamýšleného jednání buď přímo se zasláním návrhu dohody
o ukončení Smlouvy nebo samostatně v písemné podobě ve formě doporučeného dopisu nebo
doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným
potvrzením o převzetí písemnosti s tím, že písemnost musí být druhé smluvní straně
prokazatelně doručena. Oznámení musí obsahovat předpokládaný termín, místo a obsah
jednání.
12.2 Smlouvu lze ukončit i odstoupením od této Smlouvy.
Právo odstoupit od Smlouvy:
A.

má objednatel v případě zjištění opakovaného hrubého porušení technologické kázně
při provádění prací nebo v případě, že zjistí činnost zhotovitele, kterou by byla ohrožena
bezpečnost železničního provozu; zhotovitel v tomto případě nemá nárok na úhradu
nekvalitně provedených prací;

B.

má objednatel v případě, pokud by zhotovitel opakovaně nedostatečně prováděl dílo, tak
jak vyžaduje a určuje Smlouva;

C.

má objednatel v případě, že by se při provádění díla opakovaně vyskytovaly vady
obdobného charakteru;

D.

má objednatel v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, které bylo
způsobeno hrubou nedbalostí nebo úmyslně;

E.

mají obě smluvní strany z důvodu výskytu skrytých překážek bránících řádnému
provádění díla;

F.

má objednatel poté, kdy zhotovitel pozbude právní subjektivitu v důsledku přeměny,
zániku nebo sloučení s jiným právním subjektem nebo v případě vstupu zhotovitele do
likvidace;
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G.

má objednatel v případě, že by proti zhotoviteli bylo zahájeno a vedeno jakékoliv řízení
dle zákona č. 182/2006 Sb.;

H.

má objednatel v případě, že soud v případě řízení vedeného dle zákona č. 182/2006 Sb.,
návrh na zahájení řízení dle tohoto zákona zamítne pro nedostatek majetku;

12.3 Odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním úkonem. Odstoupení je povinna smluvní
strana, která je oprávněna od Smlouvy odstoupit, oznámit druhé smluvní straně včetně uvedení
některého z důvodů dle ustanovení odst. 12.2 tohoto článku Smlouvy a účinnosti
odstoupení, když tato nastoupí nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení
druhé smluvní straně. Projev vůle odstoupit od Smlouvy musí mít vždy písemnou podobu
a ve formě doporučeného dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným
způsobem doručení s písemným potvrzením o převzetí písemnosti musí být prokazatelně
doručen druhé smluvní straně. K podpisu tohoto právního úkonu je oprávněna pouze
osoba, která je statutárním orgánem či jiná osoba, která je oprávněna k podpisu Smlouvy.
12.4 Po podpisu dohody o ukončení Smlouvy nebo po doručení projevu vůle odstoupit od Smlouvy
zhotovitel neprodleně zastaví práce v rámci provádění díla (pokud nebyly práce zastaveny již
před tímto termínem) a provede soupis všech řádně provedených a doposud nefakturovaných
prací včetně ocenění dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis díla a ocenění musí být
provedeny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení některé z písemností,
uvedených ve větě první tohoto ustanovení Smlouvy.
12.5 Zhotovitel písemně vyzve objednatele do 7 pracovních dnů od vyhotovení soupisu díla
k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné
výzvy zahájit dílčí přejímací řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetí bude
provedeno v rámci písemného protokolu, který bude podepsán oprávněnou osobou zhotovitele
a zaměstnancem objednatele uvedeným v čl. I odst. 1.1 jako kontaktní zaměstnanec. Písemnost
dle tohoto ustanovení musí být vždy prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

Čl. XIII
Ostatní ustanovení
13.1. Pokud jedna smluvní strana zašle druhé smluvní straně návrh dodatku k této Smlouvě, je druhá
smluvní strana povinna zaslat tento dodatek potvrzený příslušnou oprávněnou osobou
nebo písemné vyjádření k dodatku ve lhůtě nejpozději do 45 kalendářních dnů po prokazatelném
odeslání návrhu dodatku navrhující stranou Smlouvy.
13.2 V případě, že objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby tento v rámci plnění této Smlouvy
neprováděl některé činnosti uvedené v Nabídce zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uzavřít
do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli dodatek ke Smlouvě,
jehož předmětem bude zúžení předmětu díla a snížení ceny za dílo o ceny těchto neprovedených
činností, uvedených v Nabídce zhotovitele.
13.3 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této Smlouvy třetím
osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Čl. XIV
Závěrečná ustanovení
14.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva
vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
14.2 Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou průběžně vzestupně číslovaných
písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
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stran, případně osobami, které se prokáží plnou mocí, jež bude tyto osoby opravňovat
za smluvní strany jednat s úředně ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce.
Tento způsob změny nebo doplnění textu Smlouvy se nepoužije v případě uvedeném
v ustanovení Čl. I, odst. 1.3 této Smlouvy.
14.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud je v rámci této Smlouvy sjednáno doručování jakékoliv
listiny či daňového dokladu smluvní straně této Smlouvy nebo mezi smluvními stranami
navzájem, budou při doručování vždy platit pravidla pro doručování sjednaná v tomto
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tedy dohodly, že veškeré písemnosti a doklady
vč. daňových, tj. i písemnosti zasílané ve formě doporučeného dopisu nebo doporučeného
dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným potvrzením o převzetí
písemnosti, budou adresovat na adresy uvedené v ustanovení Čl. I, odst. 1.1, 1.2
této Smlouvy, když tyto jsou v každém jednotlivém případě uvedeny jako kontaktní
adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů nebo na písemně
oznámené změny předmětných adres. Nebude-li na konkrétní předmětné adrese zásilka zasílaná
ve formě doporučeného dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným
způsobem doručení s písemným potvrzením o převzetí písemnosti úspěšně doručena
(např. převzata oprávněným zaměstnancem smluvní strany) nebo nebude-li tato zásilka
vyzvednuta do 15 kalendářních dnů ode dne jejího uložení, bude poslední den této lhůty
považován za den úspěšného doručení zásilky se všemi právními následky a rovněž tak
i riziky, které z toho pro každou jednotlivou smluvní stranu plynou. Osobní doručení písemnosti
na konkrétní předmětné adrese uvedené v ustanovení Čl. I, odst. 1.1, 1.2 této Smlouvy, když tato
je v každém jednotlivém případě uvedena jako kontaktní adresa/adresa pro doručování
veškerých písemností a daňových dokladů, není vyloučeno a bude dle dohody smluvních stran
zrealizováno vždy tak, že doručení písemnosti v této formě potvrdí oprávněná osoba adresáta.
14.4 Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména Občanského
zákoníku.
14.5 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité
vůle, že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že se s jejím obsahem
před podpisem seznámily a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
14.6 Tato Smlouva obsahující 12 jednostranně tištěných stran je vyhotovena ve čtyřech (4)
stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu Smlouvy obdrží objednatel po dvou
(2) vyhotoveních této Smlouvy a zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních této Smlouvy.
V Přerově dne 12. 5. 2016

V Olomouci dne 11. 5. 2016

……………………………….…………….

…………………..……….………………….

za objednatele

za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

Českomoravská železniční opravna, s.r.o.

Ing. …………………………

…………………..

Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Jednatel společnosti
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