RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO
*

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 131 a n. § 169
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, mezi následujícími
Smluvními stranami:

České dráhy, a.s.
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8039
za níž jedná: *
, místopředseda představenstva
*
, člen představenstva
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ 70994226
bankovní spojení: *
, č. ú.: *
dále též jen jako „Objednatel“ na straně jedné
a
TRATEC – CS, s.r.o.
se sídlem v Brtnická 57, 407 78 Velký Šenov – Malý Šenov
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1073
za níž jedná: *
, jednatel
IČO: 43224806
DIČ: CZ43224806
bankovní spojení: 44402431/0100 Komerční banka
dále též jen jako „Zhotovitel" na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" a každý jednotlivě „Smluvní
strana")
(dále jen „Smlouva“)
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Preambule
Tato rámcová dohoda o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá na základě výsledků otevřeného
řízení pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na modernizaci
osobních železničních vozů řady Bdmtee“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zveřejněného v IS VZ US pod
evidenčním číslem Z2020-018344.
Smluvní strany mají zájem upravit rámcová práva a povinnosti pro jednotlivé provádění
modernizace osobních železničních vozů na základě samostatných dílčích smluv o dílo
nazvaných v této Smlouvě jako „Dílčí smlouvy“.

I. Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele, že na základě Dílčích smluv na svoje
náklady a své nebezpečí provede řádně a včas modernizaci (technické zhodnocení) až
52 ks osobních železničních vozů řady Bdmtee (modernizace vozů Bdmtee 275 a 281
na vozy Bdmtee 267 – s oddílem pro vlakovou četu a Bdmtee 268 – bez oddílu pro
vlakovou četu)(dále jednotlivě „vůz“ nebo souhrnně „vozy“), včetně provedení
vyvazovací opravy PVY a případných souvisejících opravárenských prací (dále také
„SOP“) a změn schváleného stavu (dále také „ZSS“) dle odst. 2 tohoto článku (dále jen
„modernizace“ nebo „předmět smlouvy“), včetně vyhotovení a předání Objednateli
příslušné technické dokumentace v rozsahu a struktuře technických podmínek dle
přílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 173/1995 Sb. v platném znění a včetně
obstarání a předání Objednateli všech potřebných dokladů (tj. všech potřebných
povolení, schválení a souhlasů), které umožní Objednateli řádně a bez omezení
provozovat a používat upravené vozy na celostátních a regionálních tratích a na
vlečkách České republiky a závazek Objednatele jednotlivé vozy po řádně provedené
modernizaci převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto
Smlouvou a Dílčí smlouvou. Každý jednotlivý vůz po provedení modernizace musí být v
souladu se všemi příslušnými právně závaznými právními předpisy platnými v době
předání modernizovaného vozu Objednateli. Seznam vozů je uveden v Příloze č. 1 této
Smlouvy. Objednatel garantuje realizaci předmětu Smlouvy pouze u 16 ks vozů (z nichž
bude 8 ks Bdmtee 267 a 8 ks Bdmtee 268). Realizace předmětu Smlouvy u zbylých 36
ks vozů proběhne dle provozních potřeb Objednatele.
2. Předmět Smlouvy bude proveden v rozsahu a za podmínek dle Přílohy č. 2 této Smlouvy
– Technické zadání (Specifikace prací). U vozů, u kterých vyplyne, na základě Zápisu
z komisionální prohlídky (dále jen „Zápis z KP“) potřeba provedení SOP a ZSS budou
tyto práce provedeny za cenu sjednanou v Příloze č. 5 této Smlouvy. V Zápisu z KP
bude uvedena specifikace těchto nepředvídaných SOP, doba plnění a cena. Vzor
Zápisu z KP je Přílohou č. 13 této Smlouvy. Zápis z KP se následně stane nedílnou
přílohou dílčí smlouvy, jež po odsouhlasení oprávněnou osobou Objednatele slouží jako
závazná objednávka daných SOP a která se plně řídí podmínkami a ustanoveními této
Smlouvy.
3. Tato Smlouva nezakládá povinnost Objednatele poptávat od Zhotovitele plnění v
jakémkoli rozsahu či skladbě, ani činit výzvu k uzavření dílčí smlouvy, tj. Zhotovitel není
na základě Smlouvy oprávněn požadovat zadání a Objednatel není povinen po dobu
trvání Smlouvy zadávat Zhotoviteli jakékoliv zakázky na poskytování plnění, které je
předmětem této Smlouvy. Objednatel není povinen objednávat plnění, jež je předmětem
této Smlouvy od Zhotovitele, tj. je oprávněn takové plnění po dobu trvání této Smlouvy
pořizovat i od jiného subjektu, resp. provádět vlastními silami.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý řádně plnit předmět této Smlouvy, zejména že
má veškeré potřebné technické vybavení a disponuje veškerými povoleními vztahujícími
se k plnění předmětu Smlouvy, dále že je vlastníkem nebo držitelem výkresové
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dokumentace potřebné pro plnění předmětu této Smlouvy, že je držitelem Osvědčení o
způsobilosti dodavatele dle Předpisu ČD V 6/2 na předmět této Smlouvy, že má k
dispozici tento předpis a že se zavazuje k dodržování tohoto předpisu.

II. Dílčí smlouvy
1. Dílčí smlouvy dle čl. I. odst. 1. Smlouvy budou uzavírány na základě písemných návrhů
Dílčích smluv Objednatele v podobě shodné se vzorem, který tvoří Přílohu č. 12 této
Smlouvy (dále jako „Návrh dílčí smlouvy“). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
Návrh dílčí smlouvy je výzvou k poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 1. Smlouvy. Objednatel
předpokládá, že Dílčí smlouvy dle čl. I. odst. 1. Smlouvy budou smluvními stranami za
podmínek sjednaných touto Smlouvou uzavírány s ohledem na provozní potřeby
Objednatele. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dílčí smlouva bude uzavřena i na
modernizaci garantovaných 16 vozů.
2. Návrh dílčí smlouvy dle čl. I. odst. 1. Smlouvy musí obsahovat označení vozu k úpravě.
3. Příslušný Návrh dílčí smlouvy dle čl. I. odst. 1. Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli
zaslán na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy vždy alespoň 5 dní před přistavením
vozu k úpravě.
4. Příslušný Návrh dílčí smlouvy bude vycházet z podmínky, že pro účely plnění předmětu
smlouvy budou současně přistaveny maximálně 2 vozy, nedohodnou-li se smluvní strany
v konkrétním případě písemně jinak. V případě garantovaných 16 vozů mohou být, do
31. 12. 2020, současně přistaveny maximálně 2 vozy. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021 může být současně přistaveno maximálně 6 vozů.
5. Dílčí smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem doručení podepsaného Návrhu dílčí
smlouvy Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitelem podepsaný Návrh dílčí smlouvy je
potvrzením výzvy k poskytnutí plnění.
6. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli příslušný Zhotovitelem řádně doplněný (je-li
toho podle této Smlouvy výslovně potřeba) a podepsaný Návrh dílčí smlouvy nejpozději
do 4 pracovních dnů ode dne jeho doručení od Objednatele.
7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn provádět v Návrhu dílčí
smlouvy změny, dále není oprávněn nepotvrdit či nepodepsat v případě, že je příslušný
Návrh dílčí smlouvy Objednatelem vyhotoven a doručen v souladu s touto Smlouvou.
8. Návrh dílčí smlouvy je za Objednatele vedle statutárního orgánu oprávněn podepsat
ředitel organizačního útvaru Objednatele – Odboru kolejových vozidel, nebo jiná osoba
písemně pověřená statutárním orgánem Objednatele. Návrh dílčí smlouvy bude za
Zhotovitele podepsán oprávněnou osobou Zhotovitele.
9. Nevyplývá-li z kontextu jinak, ustanovení této Smlouvy jsou součástí dílčích smluv a
odkazem na dílčí smlouvu se rozumí i odkaz na tuto Smlouvu a naopak. Otázky
neupravené v příslušné dílčí smlouvě se řídí touto Smlouvou včetně jejich příloh a
dodatků. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi podmínkami uvedenými v této
Smlouvě a v dílčí smlouvě, budou rozhodující podmínky uvedené v příslušné dílčí
smlouvě řádně uzavřené mezi smluvními stranami.

III. Termíny plnění, doba trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí, podle toho, co nastane dříve: i) uplynutím
28 měsíců od uzavření této Smlouvy, nebo ii) dodáním plnění podle této Smlouvy
v celkové výši maximálně 702 000 000,-Kč (slovy: sedmsetdva miliónů Korun českých).
V této částce není započtená DPH dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
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2. Předmět Smlouvy dle čl. I. odst. 1. této Smlouvy pro garantovaných 16 ks vozů bude
plněn postupně v termínech dle harmonogramu plnění předmětu Smlouvy, uvedeného
v Příloze č. 4 této Smlouvy s tím, že modernizace 16 ks vozů bude provedena nejpozději
do 12. 6. 2021 za podmínky, že tato Rámcová dohoda bude uzavřena do 15. 9. 2020.
Termín provedení modernizace 16 ks vozů bude posunut o jeden den za každý den
prodlení s podpisem Rámcové dohody. V případě garantovaných 16 ks vozů mohou být,
do 31. 12. 2020, současně přistaveny maximálně 2 vozy. V období od 1. 1. 2021 do 31.
12. 2021 může být současně přistaveno maximálně 6 vozů.
3. Dalších 36 ks vozů bude realizováno dle provozních potřeb Objednatele s tím, že doba
modernizace prvního vozu (z dalších 36 vozů) je max. 7 měsíců od podpisu Dílčí
smlouvy, jejíž součástí bude harmonogram plnění a daný vůz bude přistaven nejdříve 4
měsíce po podpisu Dílčí smlouvy. Současně budou přistaveny maximálně 2 vozy,
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě písemně jinak.
4. Předat jednotlivé části technické dokumentace je Zhotovitel povinen ve sjednaném místě
plnění dle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě a jejích
přílohách a ve lhůtách stanovených v čl. VII. této Smlouvy a jednotlivých ustanoveních
Přílohy č. 3 této Smlouvy.

IV. Místo plnění
1. Místem předání, plnění předmětu Smlouvy a dodání vozů je: Ringhofferova 115/1,
Praha-Zličín, 155 21. Pokud se místo plnění nachází mimo území ČR, přepravu vozů,
včetně transportního pojištění, mimo území ČR zajišťuje na své náklady a nebezpečí
Zhotovitel, přičemž příslušný vůz bude Objednatelem dopraven do přechodové
železniční stanice v ČR. Smluvní strany jsou oprávněny na své náklady provést kontrolu
vozu z hlediska vad vzniklých při přepravě v přechodové stanici.
2. Místem dodání technické dokumentace jsou organizační útvary Objednatele:
a) Archív technické dokumentace, Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4,
b) Odbor kolejových vozidel, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
3. Technická dokumentace bude dodána tak, jak je uvedeno v Příloze č. 3 této Smlouvy.

V. Podmínky provedení předmětu Smlouvy
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění předmětu Smlouvy v kterémkoliv
stádiu plnění Smlouvy. Kontrolu může provádět přímo písemně zmocněný zástupce
nebo pověřený zaměstnanec Objednatele. Pokud Objednatel nestanoví jinak, je jeho
zástupcem v místě plnění Inspektor kvality Objednatele (dále jen „IK"). Za účelem
kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout IK k nahlédnutí písemné podklady, které se k
předmětu Smlouvy vztahují. Zhotovitel je povinen u materiálů a dílů, jichž se týká ve
smyslu předpisu Objednatele ČD V 6/1 povinná přejímka, zajistit tuto včasným vyzváním
IK k provedení přejímky. Za včasné vyzvání se považuje vyzvání doručené IK alespoň 3
pracovní dny před datem přejímky, není-li předem dohodnuto jinak. Zhotovitel
prohlašuje, že předpis ČD V 6/1 a veškeré další předpisy Objednatele uvedené ve
Smlouvě má k dispozici, je s jejich obsahem seznámen a zavazuje se je dodržovat.
2. Objednatel se zavazuje přistavit vůz do místa plnění v souladu s Přílohou č. 4. Z
provozních důvodů může Objednatel se souhlasem Zhotovitele přistavit místo původně
sjednaného konkrétního vozu jiný vůz v termínech dle harmonogramu uvedeného
v Příloze č. 4 této Smlouvy. Pořadí přistavování jednotlivých vozů není stanoveno.
Současně mohou být přistaveny maximálně 2 vozy, nedohodnou-li se smluvní strany
v konkrétním případě písemně jinak. V případě garantovaných 16 vozů mohou být, do
31. 12. 2020, současně přistaveny maximálně 2 vozy. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021 může být současně přistaveno maximálně 6 vozů.
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3. Po přistavení každého jednotlivého vozu k modernizaci dle odst. 2. tohoto článku sepíší
oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele protokol o přistavení každého jednotlivého
vozu. Náklady spojené s účastí oprávněného zástupce při předání a převzetí všech
jednotlivých vozů ponese ta Smluvní strana, za kterou ten který oprávněný zástupce
jedná. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit dopravu vozů z místa
plnění do výrobního závodu Zhotovitele, kde se provede modernizace vozů, a následně
po řádném provedení modernizace zpět do místa plnění k předání Objednateli, a to
včetně transportního pojištění.
4. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s přistavením některého z vozů,
k provedení sjednané modernizace, do místa plnění dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy,
prodlužuje se doba plnění u takového konkrétního vozu, u kterého je Objednatel
v prodlení s přístavbou, o počet dní prodlení Objednatele s přistavením tohoto vozu, aniž
by se Zhotovitel dostal ve vztahu k tomuto vozu do prodlení s plněním dle této Smlouvy.
5. Každý jednotlivý přistavený vůz bude vybavený doklady dle vyhlášky č. 173/1995 Sb, v
platném znění (dále jen „vyhláška č. 173/1995 Sb.“). V případě, že konkrétní vůz nebude
doklady dle vyhlášky č. 173/1995 Sb. vybaven a Objednatel nepředá tyto doklady
Zhotoviteli ani do 7 kalendářních dnů od podpisu protokolu o převzetí vozu, zajistí tyto
doklady Zhotovitel na náklady Objednatele (příslušného Oblastního centra údržby).
6. Objednatel se zavazuje, že přistavené vozy budou v technickém stavu odpovídajícím
běžnému provoznímu opotřebení s ohledem k době provozu vozů (proběhu). Objednatel
se zavazuje prokazatelně (fax, e-mail apod.) seznámit Zhotovitele s technickým stavem
vozů, pokud tento stav neodpovídá výše uvedenému a pokud je Objednateli tento stav
znám, a to nejpozději 2 týdny před přistavením vozu k provedení předmětu Smlouvy.
7. V případě, že Objednatel poskytne Zhotoviteli k provedení předmětu Smlouvy technickou
dokumentaci, je Zhotovitel povinen s touto technickou dokumentací nakládat jako s
důvěrným materiálem. Zhotovitel smí jemu poskytnutou technickou dokumentaci použít
výhradně za účelem plnění předmětu Smlouvy s tím, že Zhotovitel nesmí bez
předcházejícího písemného souhlasu Objednatele tuto dokumentaci užít jakýmkoliv jiným
způsobem. Zhotovitel smí dokumentaci kopírovat pouze s písemným souhlasem
Objednatele, vždy však pouze v nezbytném rozsahu a počtu vyhotovení. O počtu kopií
vede Zhotovitel řádnou evidenci. Zhotovené kopie musí být označené jako kopie a
číslované. Zhotovitel není oprávněn jemu poskytnutou technickou dokumentaci
poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Nejpozději do
dvou měsíců po splnění předmětu Smlouvy vrátí Zhotovitel technickou dokumentaci
Objednateli a případné vyhotovené kopie skartuje. Technická dokumentace je
poskytována na základě objednávky Zhotovitele u Objednatele a to za úhradu nákladů na
poskytnutí její kopie.
8. Nejpozději do 1/3 doby modernizace dle Přílohy č. 4 provede Zhotovitel komisionální
prohlídku (dále jen „KP“) vozu. O přesném termínu konání KP je Zhotovitel povinen
informovat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem, a to e-mailem na adresu
*
. Návrh Zápisu z KP odešle Zhotovitel Objednateli na výše
uvedenou e-mailovou adresu, a to neprodleně po ukončení KP (v den konání KP),
nejpozději následující pracovní den po ukončení KP. Objednatel má právo vznést
k návrhu Zápisu z KP námitky, přičemž námitky musí vznést, tj. odeslat e-mailem zpět
Zhotoviteli do 2 pracovních dnů od doručení návrhu Zápisu z KP. O námitkách
Objednatele je Zhotovitel povinen rozhodnout a rozhodnutí odeslat Objednateli do 2
pracovních dnů od jejich doručení. V případě, že Zhotovitel námitkám nevyhoví, zanesou
se námitky a rozhodnutí o nich do návrhu Zápisu z KP. V případě, že Zhotovitel námitkám
Objednatele k Zápisu z KP vyhoví, upraví dle přijatých námitek návrh Zápisu z KP.
9. Po ukončení KP Zhotovitel vyhotoví a podepíše písemný Zápis o konání KP, který bude
osvědčovat průběh KP, bude vycházet z návrhu zaslaného Objednateli dle odst. 8. tohoto
článku a bude zohledňovat připomínky Objednatelem vznesené. Tento Zápis z KP
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Zhotovitel do 5 pracovních dnů od konání KP, respektive ve lhůtě vyplývající z odst. 8.
tohoto článku v případě vznesení námitek Objednatelem k návrhu Zápisu z KP, odešle (v
listinné podobě a současně e-mailem na adresu uvedenou v odst. 8 tohoto článku)
Objednateli. Objednatel do 5 pracovních dnů od doručení Zhotovitelem podepsaného
Zápisu z KP tento zápis, pokud bude odpovídat podmínkám tohoto článku, podepíše a
odešle (v listinné podobě a současně e-mailem) zpět Zhotoviteli. V případě, že Zápis
z KP bude vykazovat vady, vytkne je Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení
Zhotovitelem podepsaného Zápisu z KP. Pokud Objednatel neodešle do 5 pracovních
dnů z jeho strany podepsaný Zápis z KP Zhotoviteli nebo v této lhůtě nevytkne vady
zápisu, prodlužuje se o dobu prodlení Objednatele s potvrzením Zápisu z KP lhůta plnění
modernizace vozu, k němuž se provedení KP váže. Vytkne-li Objednatel oprávněně vady
Zápisu z KP, je Zhotovitel povinen tyto vady bez zbytečného odkladu odstranit –
oprávněným vytknutím vad Zápisu z KP ze strany Objednatele se nepozastavuje ani
nepřerušuje lhůta plnění modernizace vozu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany
výslovně uvádějí, že doba plnění u každého jednotlivého vozu počíná běžet dnem
přistavení vozu k modernizaci dle čl. V. odst. 2.
10. V případě, že při přistavení vozů (či jednotlivého vozu) nebo po zahájení provádění jejich
modernizace bude zjištěna jejich skrytá vada prokazatelně bránící provedení
modernizace, uvede se tato skutečnost v protokolu o přistavení každého jednotlivého
vozu k modernizaci, resp. v Zápisu z KP, potvrzeném oprávněným zástupcem
Objednatele. Objednatel je povinen na základě takovéhoto zjištění bez zbytečného
odkladu uvést na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí takovýto vůz do stavu
způsobilého k provedení modernizace. Zhotovitel je oprávněn v takovém případě
pozastavit provádění modernizace vozu, u něhož vada brání provedení modernizace, a
to do okamžiku, kdy Objednatel vadu bránící provádění modernizace odstraní. Doba
plnění modernizace takovéhoto vozu se pak prodlužuje o počet dní plynoucích ode dne
zjištění skutečnosti o nezpůsobilosti takovéhoto vozu k provedení sjednané modernizace
do dne, kdy Objednatel příslušný vůz uvede do stavu způsobilého k provedení
modernizace.
11. V případě, že:
(1)

případný technický spor o způsobilosti příslušného jednotlivého vozu k
provedení modernizace nebude vyřešen ani za použití stanoviska nezávislého
znalce posuzujícího takový případný vzniklý technický spor, přičemž
stanovisko Smluvní strany/a zajistí v co nejkratším možném termínu, nebo

(2)

se ukáže, že vůz z technických důvodů není vůbec způsobilý k provedení
modernizace,

je každá ze Smluvních stran oprávněna od této Smlouvy ohledně vozu, který není
způsobilý k provedení modernizace, písemně odstoupit. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že v takovém případě se nejedná o porušení Smlouvy a žádná ze
Smluvních stran nemá právo na náhradu škody.
12. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povinen mít uzavřenu pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetí osobě, přičemž třetí osoba musí zahrnovat také Objednatele, při a
v souvislosti s prováděním předmětu Smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění ve
výši 50 000 000,- Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že
z obsahu pojistné smlouvy a souvisejících pojistných podmínek nevyplývají výluky
směřující k Objednateli nebo k předmětu Smlouvy. Zhotovitel je povinen výše uvedenou
pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a
řádně hradit sjednané pojistné. Originál nebo úředně ověřená kopie pojistného certifikátu
je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat jednou ročně, a
to vždy k datu, k němuž byla uzavřena tato Smlouva, existenci pojištění v rozsahu
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sjednaném touto Smlouvou, a to předložením originálu nebo úředně ověřené kopie
aktuálního pojistného certifikátu vydaného pojišťovnou Zhotovitele.
13. Pokud Zhotovitel pověřil plněním předmětu Smlouvy poddodavatele, má odpovědnost,
jako by předmět Smlouvy plnil sám.
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na plnění předmětu
Smlouvy, byl odborně způsobilý k řádnému plnění. V případě, že poddodavatel pozbude
v průběhu plnění předmětu Smlouvy jakoukoliv způsobilost k řádnému plnění, je
Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění
předmětu Smlouvy nepodílel.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušná část předmětu Smlouvy, kterou se zavázal
plnit prostřednictvím poddodavatele uvedeného v Příloze č. 7 této Smlouvy, byla plněna
výhradně tímto poddodavatelem. Změna poddodavatele uvedeného v Příloze č. 7 této
Smlouvy a rozsahu jeho plnění nebo použití dalšího poddodavatele je možná pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nezakládá však nutnost uzavřít ke
Smlouvě dodatek.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy u poddodavatele stejným
způsobem a jako u Zhotovitele dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je povinen
poddodavatele smluvně zavázat ke všem povinnostem, které vyplývají pro Zhotovitele
z této Smlouvy.
17. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povinen splňovat podmínky a
požadavky stanovené předpisem Objednatele ČD V 6/2. Objednatel je oprávněn v
kterémkoli stádiu plnění předmětu Smlouvy u Zhotovitele zkontrolovat, zda Zhotovitel tyto
podmínky a požadavky splňuje. Kontrolu je Objednatel oprávněn provádět i opakovaně.
Pokud Zhotovitel nesjedná nápravu zjištěných nedostatků ve lhůtě poskytnuté mu
Objednatelem, zakládá tato skutečnost právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.
18. Objednatel má právo požadovat, aby Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy použil
náhradní díly/součástky Objednatelem Zhotoviteli dodané, v takovém případě je
odpovědnost za kvalitu dodaného náhradního dílu/součástky a dopady z takto použitého
dílu/součástky do bezpečnosti provozu plně na straně Objednatele, toto však neplatí v
případech, kdy Zhotovitel použití takového náhradního dílu/součástky schválí. V
případech popsaných výše se Zhotovitel zavazuje poskytnout na žádost Objednatele
Objednateli nezbytnou součinnost ve smyslu posouzení dopadu použití takového
náhradního dílu/součástky na provoz a vlastnosti vozů. V případě, že náhradní
díl/součástka popsaná výše z technického hlediska vyhovuje použití ve vozech, platí, že
Zhotovitel jeho použití schválil. Takový díl/součástka se, s výjimkou záruky za jakost za
takto dodaný díl/součástku, posuzuje jako díl/součástka dodaný Zhotovitelem. Schválení
není Zhotovitel oprávněn bezdůvodně odmítnout. V případě, že Zhotovitel použije
náhradní díl/součástku dodanou Objednatelem, je Zhotovitel povinen vyčíslit cenu
modernizace vozů dle Přílohy č. 5 této Smlouvy. Objednateli nebude v takovém případě
účtována cena náhradního dílu. Veškeré použité díly a součásti musí splňovat požadavky
příslušných předpisů skupiny ČD, norem a vyhlášek a jiných právních předpisů (např. ČD
V6/1, V6/2, V99/1, V95/5, ČSN EN 15085 apod.). Zhotovitel je povinen upozornit na
skutečnost, že díl/součástka příslušným předpisům skupiny ČD, norem a vyhlášek a
jiných právních předpisů neodpovídá. Neučiní-li tak, platí, že díly/součástky požadavky
příslušných předpisů splňují.
19. Zhotovitel je za účelem zajištění řádného plnění svých povinností z každé Dílčí smlouvy
povinen na své náklady obstarat a Objednateli nejpozději ve lhůtě 6 týdnů od nabytí
účinnosti každé Dílčí smlouvy předložit originální vyhotovení záruční listiny potvrzující
existující platnou a účinnou bankovní záruku (finanční záruku vystavenou bankou dle
níže uvedené specifikace) za řádné plnění Smlouvy (dále „Záruka za plnění“). Záruka za
plnění bude v souladu s každou jednotlivou Dílčí smlouvou vystavena na částku
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odpovídající 10 % celkové ceny za provedení modernizace vozů v Kč bez DPH (počet
vozů x cena za modernizaci jednoho vozu, uvedená v Příloze č. 5 této Smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen zajistit (a z obsahu Záruky za plnění musí jednoznačně vyplývat), že
Objednatel je oprávněn čerpat ze Záruky za plnění finanční prostředky na první výzvu a
bez námitek či omezujících podmínek banky (Zhotovitel zejména zajistí, že Objednatel
nebude vůči bance povinen jakkoliv prokazovat či dokládat důvod pro čerpání záruky za
plnění, resp. porušení povinnosti Zhotovitele) v případě, že Zhotovitel (nebo jeho
poddodavatel) poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze Smlouvy, příslušných právních
předpisů či technických norem, a Objednateli vznikne z takového porušení právo na
smluvní pokutu, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo
nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či
jiného charakteru). Nejpozději 4 týdny před uplynutím lhůty k předložení Záruky za plnění
dle čl. V. odst. 19 shora nebo nejpozději 6 týdnů před uplynutím platnosti Záruky za
plnění (pokud bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení platnosti Záruky za plnění v souladu
s touto Smlouvou) předloží Zhotovitel Objednateli kompletní písemný návrh textu Záruky
za plnění v českém jazyce, přičemž Objednatel je oprávněn se k tomuto návrhu vyjádřit
do 2 týdnů po jeho obdržení. Zhotovitel je povinen zajistit, že v Záruce za plnění dle
tohoto článku Smlouvy budou zapracovány veškeré oprávněné připomínky Objednatele k
návrhu Záruky za plnění učiněné ve lhůtě k vyjádření dle předchozí věty. Pro odstranění
pochybností se stanoví, že Zhotovitel není oprávněn omlouvat nesplnění (či prodlení se
splněním) kterékoliv své povinnosti dle odst. 19. až 27. tohoto článku tím, že se
Objednatel k návrhu Záruky za plnění nevyjádřil, ani tím, že Objednatel k takovému
návrhu vznesl jakékoliv připomínky.
21. Zhotovitel je povinen zajistit, že platnost a účinnost Záruky za plnění neskončí dříve než
91. den po skončení záruční lhůty posledního modernizovaného vozu dle každé Dílčí
smlouvy.
22. Objednatel vrátí vystavující bance záruční listinu prokazující záruku za plnění nejpozději
do 90 dnů po skončení platnosti Záruky, s výjimkou případu, kdy Objednatel bude ze
Záruky za plnění uplatňovat nároky proti příslušné bance.
23. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Záruka za plnění byla vystavena bankou, která (i) je
držitelem bankovní licence opravňující ji k podnikání v oblasti poskytování bankovních
služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru, (ii) v níž nebyla zavedena nucená
správa, ani ve vztahu k ní nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nedošlo k zamítnutí
návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, a dle veřejně dostupných
informací zavedení nucené správy, resp. rozhodnutí o úpadku, resp. zamítnutí návrhu na
prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku ve vztahu k takové bance nehrozí a (iii) má
(v kategorii dlouhodobá bankovní depozita) minimálně ratingovou známku Moody´s –
Baa3, S&P / Fitch – BBB-. Pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel nebude
akceptovat Záruku vystavenou jiným subjektem, než bankou splňující výše uvedené
podmínky, jako např. korporátní záruku.
24. Záruka za plnění (tj. její vznik, obsah i práva Objednatele) se musí řídit právem České
republiky. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že veškeré náklady spojené se
Zárukou a jejím obstaráním nese Zhotovitel.
25. Pokud by platnost Záruky za plnění měla skončit ke konkrétnímu datu ještě před tím, než
zanikne povinnost Zhotovitele udržovat ji v platnosti dle této Smlouvy, přičemž do 2 týdnů
před tímto datem skončení platnosti (i) nebude Objednateli předána nová Záruka za
plnění splňující požadavky této Smlouvy s prodlouženou dobou platnosti ani (ii) nebude
Objednateli doručen originál změny (dodatku) k záruční listině Záruky za plnění, kterým
by Zhotovitel zajistil u vystavující banky prodloužení platnosti Záruky za plnění, je
Zhotovitel povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn na první výzvu a bez námitek či
omezujících podmínek (Zhotovitel zejména zajistí, že Objednatel nebude vůči bance
povinen jakkoliv prokazovat či dokládat důvod pro čerpání Záruky za plnění) vyčerpat
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celou Záruku za plnění. Objednatel je oprávněn držet částku načerpanou ze Záruky za
plnění postupem dle předcházející věty jako jistotu a použít ji k uspokojení nároků
Objednatele vznikajících vůči Zhotoviteli dle Smlouvy. Jakmile bude Zhotovitelem
Objednateli předložena nová Záruka za plnění splňující požadavky této Smlouvy s
prodlouženou dobou platnosti, vrátí Objednatel Zhotoviteli peněžní prostředky vyčerpané
ze Záruky za plnění dle tohoto odstavce, snížené o částky použité na uspokojení nároků
Objednatele dle předchozí věty, a to do 30 dnů poté, kdy by byl jinak Objednatel povinen
vrátit příslušnou záruční listinu vystavující bance dle příslušného článku této Smlouvy.
Oprávnění Objednatele vyčerpat Záruku za plnění z důvodu neprodloužení Záruky za
plnění dle tohoto odstavce, bude rovněž výslovně plynout z obsahu záruční listiny.
26. V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za plnění se Zhotovitel zavazuje
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za plnění ve prospěch
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným v této
Smlouvě.
27. Přestane-li v průběhu období, po které má Zhotovitel povinnost udržovat Záruku za plnění
v platnosti, příslušná banka splňovat kteroukoliv z podmínek uvedených v odst. 23. tohoto
článku, je Zhotovitel povinen bezodkladně, nebo v maximální lhůtě 4 týdnů, zajistit
vystavení nové Záruky za plnění bankou, která uvedené podmínky splňuje. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby Záruka za plnění byla příslušnou bankou splňující podmínky dle odst.
23. tohoto článku vystavena a nepřetržitě po příslušnou dobu udržována ve prospěch
Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že poruší-li Zhotovitel povinnosti dle
tohoto odstavce, Objednatel bude oprávněn na první výzvu a bez námitek či omezujících
podmínek (Zhotovitel zejména zajistí, že Objednatel nebude vůči bance povinen jakkoliv
prokazovat či dokládat důvod pro čerpání Záruky za plnění) vyčerpat celou příslušnou
Záruku za plnění a ustanovení odst. 25. tohoto článku se použijí obdobně.
28. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s interními dokumenty Objednatele vztahujícími se
k plnění předmětu Smlouvy, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 11 této Smlouvy, má
tyto dokumenty k dispozici, seznámil se s nimi před podpisem Smlouvy a zavazuje se je
dodržovat, a to včetně případných změn těchto interních dokumentů, které mu
Objednatel písemně oznámí.
29. Objednatel je oprávněn pozastavit přístavbu vozů k modernizaci dle odst. 2. tohoto
článku Smlouvy, aniž by se tak dostal do prodlení s plněním svých povinností
stanovených mu Smlouvou, v případě, že Zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu
této Smlouvy oproti harmonogramu sjednanému v Příloze č. 4 této Smlouvy. Pro
vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že tento postup nezbavuje Objednatele
nároků na smluvní pokutu sjednanou pro případ prodlení Zhotovitele s plněním předmětu
Smlouvy.
30. Poté, co odpadnou důvody pro pozastavení přístavby vozů dle odst. 29. tohoto článku
Smlouvy, zavazuje se Objednatel obnovit přístavbu vozů k úpravě na výzvu Zhotovitele
tak, aby byl co nejméně narušen výrobní cyklus Zhotovitele. V takovém případě
Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co odpadnou důvody pro pozastavení
přístavby vozů, zpracuje a předloží Objednateli aktualizovaný harmonogram plnění
předmětu Smlouvy za respektování všech podmínek této Smlouvy, aby byly co nejméně
dotčeny provozní potřeby Objednatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany
konstatují, že tento postup nezbavuje Objednatele nároků na smluvní pokutu sjednanou
pro případ prodlení Zhotovitele s plněním předmětu Smlouvy ve vztahu k termínům dle
původně Smlouvou sjednaného harmonogramu.

VI. Dodací a přejímací podmínky
1. Technické provedení upravených vozů bude v souladu s technickým zadáním
(specifikace prací), které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Technické zadání“) a
návrhem dodatku schválených technických podmínek, jak je tento pojem definován níže
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v tomto odstavci. Návrh dodatku k technickým podmínkám byl připraven Zhotovitelem a
jeho návrh je obsažen v Příloze č. 6 této Smlouvy (dále jen „Dodatek TP“). Zhotovitel
prohlašuje, že Dodatek TP je v plném souladu s technickým zadáním. Jakákoli změna
technických podmínek oproti Dodatku TP je možná pouze s předchozím písemným
souhlasem Objednatele. Schválenými technickými podmínkami dle první věty tohoto
odstavce (dále jen „Schválené technické podmínky“) se rozumí technické podmínky
vycházející z Dodatku TP, v němž mohou být provedeny pouze změny písemně
schválené Objednatelem, a které budou úředně schváleny postupem dle platných
právních předpisů a písemně potvrzeny oběma Smluvními stranami jako Schválené
technické podmínky. Každý z upravených vozů musí odpovídat platným TSI (technické
specifikace pro interoperabilitu) v rozsahu plnění předmětu Smlouvy.
2. Předáním modernizovaného vozu se rozumí jeho protokolární převzetí v místě plnění
oprávněným zástupcem Objednatele, přičemž písemný protokol o předání a převzetí
každého jednotlivého modernizovaného vozu (Protokol o provedené opravě a zpětném
předání vozidla je Přílohou č. 10 této Smlouvy) musí být podepsán oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran. Podmínkou podpisu protokolu o předání a převzetí
oprávněným zástupcem Objednatele je skutečnost, že vůz je modernizován plně
souladu s touto Smlouvu (včetně zejména Technického zadání (specifikace prací) a
Schválených technických podmínek), výrobně ukončen, řádně odzkoušen a předáván
Objednateli spolu s doklady potřebnými pro provoz vozu na celostátních a regionálních
tratích a na vlečkách České republiky dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném
znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 173/1995 Sb. v platném
znění a spolu s dokumentací, která se k tomuto modernizovanému vozu vztahuje, v
rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn převzetí
modernizovaného vozu odmítnout, pokud nebude dodán v plném souladu s touto
Smlouvou, a to včetně příslušné dokumentace, která má být s modernizovaným vozem
dodána. Pokud Objednatel převzetí modernizovaného vozu odmítne, povinnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména povinnosti dle čl. III. Smlouvy, zůstávají
nedotčeny. Odmítnutí převzetí není v takovém případě porušením povinností
Objednatele.
3. Zhotovitel prokazatelně alespoň 5 pracovních dnů předem vyzve Objednatele k převzetí
předmětu Smlouvy, tj. modernizovaných vozů v dohodnutém termínu, a to písemně s
uvedením následujících údajů:
• počet a inventární čísla předávaných modernizovaných vozů;
• datum a čas (v rozmezí mezi 9:00 a 15:00 hodin) předání a převzetí;
• seznam dílů uvedených v čl. VIII. odst. 7 Smlouvy.
4. Objednatel bez prodlení od doručení výzvy k převzetí termín pro převzetí
modernizovaných vozů Zhotoviteli potvrdí. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů
požádat o změnu navrženého termínu, a to nejméně 2 pracovní dny přede dnem
předání; nový termín předání musí být stanoven v následujících 5 pracovních dnech,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Ve své žádosti určí Objednatel nové datum a čas
předání. O dobu odkladu termínu předání na základě žádosti Objednatele, stejně jako o
dobu prodlení Objednatele s převzetím modernizovaného vozu, se prodlužuje sjednaná
doba plnění pro daný vůz a Zhotovitel tudíž není po tuto dobu v prodlení s plněním
daného vozu.
5. Vedle případů, kdy jednotlivý vůz nebude řádně modernizován plně v souladu s touto
Smlouvou a nebude předán spolu s veškerou dokumentací tak, jak je sjednáno v této
Smlouvě, je Objednatel dále oprávněn nepřevzít předmět Smlouvy, resp. část předmětu
Smlouvy (tj. jednotlivý modernizovaný vůz) v případě, že u Objednatelem již převzatých
modernizovaných vozů dle odst. 2. tohoto článku se vyskytnou takové vady způsobené
z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele, které brání řádnému užívání
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modernizovaných vozů (provozování osobní železniční drážní dopravy těmito vozy). V
takovém případě je Zhotovitel oprávněn pokračovat v plnění předmětu Smlouvy (tj.
modernizaci již přistavených vozů) pouze v těch částech vozu (vozů), které nejsou
vadou (vadami) nikterak dotčeny, čímž není dotčena povinnost Zhotovitele zjištěné vady
odstranit. V takovém případě se vždy jedná u vozů v daném okamžiku přistavených
Zhotoviteli k modernizaci o prodlení Zhotovitele a Objednatel má nárok na smluvní
pokutu sjednanou pro případ prodlení Zhotovitele s plněním předmětu Smlouvy. Zároveň
nejsou dotčena práva Objednatele vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za zjištěné vady.
O stavu rozpracovanosti jednotlivých již přistavených vozů bude sepsán protokol
podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.

VII. Dokumentace
1. S celou dodávkou modernizovaných vozů, resp. s každým jednotlivým modernizovaným
vozem předá Zhotovitel Objednateli technickou dokumentaci v rozsahu a za podmínek
stanovených ve Smlouvě a jejích přílohách. S dodávkou modernizovaných vozů, resp. s
každým jednotlivým modernizovaným vozem podle Smlouvy, předá Zhotovitel
Objednateli technickou dokumentaci v rozsahu požadovaném Drážním úřadem České
republiky pro schválení dodatku ke schváleným technickým podmínkám ve smyslu čl. VI.
odst. 1. Smlouvy včetně dokumentace nezbytné pro Objednatele v souvislosti s řádným
provozováním modernizovaných vozů na všech železničních dráhách, s výjimkou dráhy
speciální, na území České republiky. Současně s předáním dokumentace Zhotovitel
touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění nakládat s veškerými právy duševního
vlastnictví vztahujícími se k dokumentaci v souladu s ustanoveními Smlouvy a
příslušných právních předpisů.
2. Technická dokumentace v rozsahu stanoveném touto Smlouvou bude dokumentací
řízenou, tzn., že Zhotovitel musí v důsledku jím vyvolaných změn, popř. změn,
provedených na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zajišťovat
aktualizaci dokumentace formou změnového řízení a to po dobu nejméně 10 let od
předání posledního upraveného vozu. Schválené změny budou předávány formou
změnových hlášení na příslušnou adresu dle jednotlivých ustanovení Přílohy č. 3 této
Smlouvy. V případě, že jakákoliv třetí osoba provede na předaných modernizovaných
vozech jakoukoliv změnu, která bude mít za následek nutnost změny technické
dokumentace, povinnost Zhotovitele zajišťovat aktualizaci dokumentace formou
změnového řízení zaniká pro tu část dokumentace touto změnou dotčenou, toto se
nevztahuje na případ změny prováděné na základě Smlouvy mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, a to i v případě, že Zhotovitel bude plnit Smlouvu prostřednictvím
poddodavatele. Úplata za aktualizaci dokumentace dle tohoto bodu je již zahrnuta
v ceně za úpravu vozů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že poskytnutá technická dokumentace bude obsahovat všechny
změny, platné pro předávaný modernizovaný vůz v den předání tohoto vozu Objednateli.
Případné neshody v dokumentaci dodatečně zjištěné je Zhotovitel povinen bezodkladně
a na své náklady odstranit. Změny v technické dokumentaci (výkresové i průvodní),
které budou Zhotovitelem provedeny po předání modernizovaného vozu Objednateli, je
Zhotovitel povinen zaslat na adresu objednatele – Odbor kolejových vozidel neprodleně
a bezplatně, nejpozději však do 2 měsíců po ukončení změnového řízení.
4. Objednatel má právo užívat dokumentaci dle odst. 1. tohoto článku za účelem provozu,
údržby, běžných a periodických oprav a dalších rekonstrukcí (úprav) včetně nákupu
náhradních dílů od třetích subjektů, a to po dobu životnosti modernizovaného vozu. V
případě, že provoz, údržbu, opravy a rekonstrukce (úpravy) provádí pro Objednatele třetí
subjekt, je Objednatel oprávněn poskytnout tomuto subjektu a za tímto účelem
potřebnou část technické dokumentace. Objednatel ve smluvním vztahu s tímto třetím
subjektem zakotví povinnost použít předanou technickou dokumentaci pouze pro účely
splnění předmětu uzavřeného smluvního vztahu uvedeného v předchozí větě s tím, že
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třetí subjekt nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele tuto dokumentaci užít
jakýmkoliv jiným způsobem. Současně Objednatel třetí subjekt ve smlouvě zaváže, že
po splnění předmětu tohoto smluvního vztahu vrátí předanou technickou dokumentaci
Objednateli a případné kopie skartuje.
5. Objednatel je oprávněn poskytnout nezbytnou část dokumentace uvedené v odst. 1.
tohoto článku jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém řízení na
výběr dodavatele oprav, údržby event. rekonstrukce (úpravy) modernizovaných vozů.
V zadávacích podmínkách bude zakotvena povinnost třetích osob, které si vyzvednou
zadávací dokumentaci (bez ohledu na skutečnost, zda podají nabídku či nikoliv),
nakládat s touto dokumentací jako s důvěrným materiálem. Takovým třetím osobám
bude uložen zákaz technickou dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji
vrátit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co třetí osoba (i) obdrží rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky jiné než nabídky této třetí osoby, rozhodnutí o vyloučení
nebo rozhodnutí o zrušení řízení, (ii) vůči třetí osobě marně uplyne lhůta pro podání
nabídky, nebo (iii) účast třetí osoby v zadávacím nebo výběrovém řízení skončí jiným
způsobem, podle toho, co nastane dříve. Dodavatelům, se kterými bude uzavřena
smlouva v zadávacím nebo výběrovém řízení dle tohoto odstavce, může Objednatel
technickou dokumentaci poskytovat za podmínek dle odstavce 4. tohoto článku.
6. Pokud Objednatel z důvodu provádění pravidelné údržby a oprav, eventuálně konkrétní
opravy, násilného poškození modernizovaného vozu požádá Zhotovitele o poskytnutí
součinnosti, a to zejména z důvodu, že k provedení některé z výše uvedených činností
je nezbytná výkresová dokumentace, jejíž předání nebylo předmětem této Smlouvy,
zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli potřebnou součinnost, a to včetně
případného poskytnutí výše uvedené dokumentace, a to za podmínek v místě a čase
obvyklých. Konkrétní forma poskytnutí součinnosti bude předmětem dohody Smluvních
stran.
7. Právo Objednatele převést kterýkoliv z modernizovaných vozů na třetí osobu není touto
Smlouvou nijak dotčeno ani omezeno. Zároveň s převodem modernizovaného vozu je
Objednatel oprávněn převést (postoupit) veškerá svá práva k technické dokumentaci dle
odst. 1. tohoto článku, jakož i k veškerým jiným předmětům práv duševního vlastnictví,
která mu náleží na základě této Smlouvy, případně příslušnou část takových práv, a
Zhotovitel tímto s takovým převodem (postoupením) uděluje Objednateli svůj souhlas.
Pro vyloučení pochybností je tedy Objednatel oprávněn za účelem realizace převodu
modernizovaného vozu postoupit veškeré licence, převést právo vlastnické a poskytnout
veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Zhotovitel Objednateli
touto Smlouvou udělil, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření
Zhotovitele.
8. Výkresovou dokumentaci dílů podléhajících běžnému provoznímu opotřebení, dílů
specifikovaných ČSN nebo EN a dílů, které nejsou v Katalogu náhradních dílů uvedeny
jako díly, ke kterým vlastní Zhotovitel příslušné patenty nebo průmyslové resp. užitné
vzory, je Objednatel oprávněn použít pro účely výběrového či zadávacího řízení nebo
uzavření smlouvy na výrobu, dodávky a montáž takových dílů.
9. Objednatel, případně třetí osoba, které byla v souladu s podmínkami této Smlouvy
technická dokumentace poskytnuta, je oprávněn technickou dokumentaci kopírovat,
vždy však pouze v nezbytném počtu vyhotovení. O počtu kopií vede kopírující řádnou
evidenci. Tyto kopie budou označeny odlišným způsobem než řízená dokumentace
předaná Zhotovitelem Objednateli.
10. Zhotovitel je povinen dodat plnění bez právních vad, tj. zejména je povinen dodat plnění,
u kterého je sám nositelem veškerých práv ve vztahu k duševnímu vlastnictví (vč.
technické dokumentace, práv na výkresy, patenty, software, průmyslovým a užitným
vzorům atd.), které se vztahují k plnění předmětu Smlouvy, event. u kterého má s jejich
nositeli vypořádaná veškerá práva a závazky, a ohledně dodaného plnění tedy nebude
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neexistovat žádné omezení v oblasti práv duševního vlastnictví, které by Zhotoviteli
bránilo plnit předmět této Smlouvy či které by bránily užívání vozů k účelům vyplývajícím
z této Smlouvy. Pokud by se v kterémkoliv okamžiku plnění této Smlouvy ukázalo, že
Zhotovitel výše uvedenou povinnost porušil, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli
veškerou škodu či jiné újmy, které Objednateli v této souvislosti vzniknou.

VIII. Náhradní díly
1. Zhotovitel se zavazuje po dobu 10 let od splnění předmětu této Smlouvy zajišťovat
k modernizovaným vozům náhradní díly v rozsahu provedeného plnění předmětu
Smlouvy, k jejichž výrobní a technologické dokumentaci vlastní patenty nebo
průmyslové, resp. užitné vzory. Tyto náhradní díly, ke kterým vlastní Zhotovitel patenty
nebo průmyslové resp. užitné vzory, budou jako takové výslovně uvedeny v Katalogu
náhradních dílů. U náhradních dílů, u nichž bude výroba zrušena, navrhne Zhotovitel za
tyto díly plnohodnotnou náhradu/substitut a zároveň poskytne Objednateli výkresovou
dokumentaci k daným náhradním dílům včetně práva k jejímu využití pro účely zadání
veřejné zakázky na dodávky těchto náhradních dílů.
2. V případě nákupu náhradních dílů, uvedených v Katalogu náhradních dílů jako náhradní
díly, u kterých Zhotovitel vlastní patenty nebo průmyslové, resp. užitné vzory,
Objednatelem přímo od Zhotovitele, je Zhotovitel povinen ve smyslu ust. § 1785 a násl.
občanského zákoníku uzavřít příslušnou smlouvu (smlouvy) na dodávky daných
náhradních dílů do 14 pracovních dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy ze strany
Objednatele. Smluvní strany budou respektovat ceny náhradních dílů, termíny dodání a
ostatní podmínky obvyklé v době uzavírání těchto smluv. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout Objednateli za všech okolností cenové a ostatní podmínky alespoň stejně
výhodné, jako jsou nejvýhodnější cenové podmínky poskytnuté Zhotovitelem v době 9
měsíců před doručením výzvy Objednatele jakékoliv třetí osobě. Povinnosti Objednatele
dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek nejsou tímto ustanovením dotčeny.
3. V případě, kdy z důvodů na straně Zhotovitele nedojde k uzavření smlouvy dle odst. 2.
tohoto článku, poskytne tento v případech, kdy se jedná o díly jím vyráběné, Objednateli
do 14 kalendářních dnů po výzvě výkresovou a technologickou dokumentaci, a to za
účelem výroby příslušného náhradního dílu pro Objednatele v organizační složce
Objednatele, popř. u třetí osoby. Příslušná výkresová a technologická dokumentace
může být využita pro výrobu náhradního dílu vždy pouze pro jednotlivý případ a
přiměřený počet kusů a pro zacházení s ní platí obdobně čl. VII. odst. 4. až 6. Smlouvy.
Pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel je oprávněn vyzývat Zhotovitele
opakovaně a pro účely uplatnění smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 8. této Smlouvy se
každé odmítnutí Zhotovitele splnit povinnosti dle tohoto odstavce, resp. každé
neuzavření smlouvy dle odstavce předchozího, považuje za odlišný případ porušení
povinností.
4. V případech, kdy si Objednatel zajistí náhradní díly u třetí osoby, je odpovědnost za
kvalitu náhradního dílu a dopady z takto použitého dílu do bezpečnosti provozu plně na
straně Objednatele, toto neplatí v případech, kdy Zhotovitel použití takového náhradního
dílu schválí. V případech nákupu náhradních dílů od třetí osoby se Zhotovitel zavazuje
poskytnout na žádost Objednatele Objednateli nezbytnou součinnost ve smyslu
posouzení dopadu použití takového náhradního dílu na provoz a vlastnosti
modernizovaného vozu. V případě, že náhradní díl získaný od třetí osoby z technického
hlediska vyhovuje použití v modernizovaném voze, Zhotovitel jeho použití schválí, resp.
takový díl se považuje za schválený Zhotovitelem. Takový díl se, s výjimkou záruky za
jakost za takto dodaný díl, posuzuje jako díl dodaný Zhotovitelem. Schválení není
Zhotovitel oprávněn bezdůvodně odmítnout. V tomto odstavci uvedená povinnost
součinnosti ze strany Zhotovitele platí po celou dobu trvání záruky za jakost dle čl. XII.
odst. 2. a 3. této Smlouvy.
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5. Zhotovitel se zavazuje vedle náhradních dílů uvedených v odst. 1 tohoto článku
zajišťovat po dobu 10 let v případě zájmu Objednatele pro Objednatele též ostatní
náhradní díly k modernizovaným vozům. U náhradních dílů, u nichž bude výroba
zrušena, navrhne Zhotovitel za tyto díly plnohodnotnou náhradu/substitut a zároveň
poskytne Objednateli výkresovou dokumentaci k daným náhradním dílům včetně práva
k jejímu využití pro účely zadání veřejné zakázky na dodávky těchto náhradních dílů. Ve
vztahu k těmto náhradním dílům se použije čl. VIII. odst. 2 a 3 obdobně, a to včetně
nároku na smluvní pokutu dle čl. XIV. odst. 8. této Smlouvy v případě porušení
povinnosti z těchto odstavců plynoucích.
6. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) odebírat jiné náhradní díly za podmínek
stanovených čl. VIII. této Smlouvy, aniž by byly dotčeny jeho povinnosti dle právní
úpravy zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel se zavazuje v rámci modernizace každého jednotlivého vozu zpracovat
seznam vyzískaných při úpravě vozu nepoužitých dílů. Tento seznam je Zhotovitel
povinen odeslat Objednateli nejpozději spolu s výzvou k převzetí každého jednotlivého
modernizovaného vozu dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy. Objednatel bez zbytečného
odkladu označí díly, které je Zhotovitel povinen na vlastní náklady a nebezpečí vrátit
zpět Objednateli do místa plnění dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy a to spolu s každým
modernizovaným vozem, ke kterému se dané díly vztahují. Ostatní vyzískané nepoužité
díly Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zlikviduje. Zhotovitel není oprávněn bez
souhlasu Objednatele s díly nepoužitými při modernizaci vozů jakkoliv nakládat.

IX. Cenové podmínky
1. Cena za provedení modernizace osobních železničních vozů řady Bdmtee dle čl. I. odst.
1. za jeden vůz je uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy.
2. K cenám sjednaným dle odst. 1. tohoto článku bude připočtena DPH dle platných
právních předpisů.
3. Ceny sjednané v této Smlouvě zahrnují veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem
v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy včetně nákladů na dokumentaci,
poskytnutí práv duševního vlastnictví, zkoušky, schvalovací proces, provedení technické
kontroly, nákladů na dopravu a pojištění pro transport z/do místa plnění, cla, daně (mimo
DPH) a další veškeré náklady, které Zhotovitel vynaloží za účelem splnění svých
závazků vyplývajících z této Smlouvy.
4. Ceny sjednané v této Smlouvě jsou finální, nejvýše přípustné a nejsou za žádných
okolností překročitelné, nepodléhají valorizaci, ani jinému indexování, tj. Zhotovitel není
v žádném případě oprávněn požadovat navýšení těchto cen či jejich doplnění či
rozšíření o další položky, a nejsou ani závislé na vývoji kurzu kterékoliv měny vůči České
koruně (CZK).

X. Neobsazeno
XI. Platební podmínky
1. Zhotovitel vystaví dnem protokolárního převzetí každého jednotlivého řádně
modernizovaného vozu dle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy oprávněným zástupcem
Objednatele fakturu (daňový doklad) ve výši ceny za provedení modernizace vozu dle čl.
IX. odst. 1. této Smlouvy.
2. Splatnost takto vystavených jednotlivých faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne
vystavení příslušné faktury Zhotovitelem. Přílohou každé faktury bude originál nebo
kopie protokolu o předání a převzetí každého jednotlivého modernizovaného vozu.
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3. Faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitosti stanovené právními předpisy pro
účetní a daňové doklady. Dále musí vždy obsahovat i tyto údaje:
a) SAP číslo objednávky Českých drah, a.s. Není-li Zhotoviteli známé SAP číslo
objednávky Českých drah, vyžádá si jej od kontaktní osoby uvedené ve
smlouvě/objednávce.
b) den splatnosti,
c) číslo účtu zhotovitele
d) peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno,
e) variabilní symbol,
f) adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce,
g) další údaje uvedené jako povinné pro fakturu ve smlouvě/objednávce.
Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, Smlouvou
nebo objednávkou nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel
oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo
nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu
od počátku doručením opravené faktury objednateli. V případě, že je faktura doručena v
termínu kratším, než je 14 kalendářních dní před datem splatnosti, je datum splatnosti
14 kalendářních dní od data doručení.
4. Faktury dle odst. 1. toho článku Smlouvy vystaví a zašle Zhotovitel na adresu sídla
Objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vystavení příslušné faktury.
Fakturovaná částka je uhrazena odepsáním z účtu Objednatele. Připadne-li poslední
den doby splatnosti na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby
splatnosti nejbližší následující pracovní den.
5. Zhotovitel akceptuje, že Objednatel může přejít v průběhu trvání smlouvy na centrální
fakturační adresu pro doručování papírových faktur. Rovněž může dojít k přechodu na
příjem elektronických faktur, přičemž pro tento způsob fakturace bude nutno uzavřít
Smlouvu o elektronické fakturaci, která stanoví technické podmínky. O těchto
skutečnostech bude Objednatel Zhotovitele informovat písemně.
6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění předmětu Smlouvy
nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění
Předmětu Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 občanského
zákoníku.
7. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České
republiky, bude proveden přepočet ceny za provedení úpravy vozů na EUR, podle
úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby dle shora uvedených
platebních podmínek, budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České
republiky, přepočteny a hrazeny pouze v EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními
stranami upravena písemným dodatkem ke Smlouvě.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy o dílo
žádné další náklady. Pro vyloučení pochybností ČD uvádí a Dodavatel podpisem
Smlouvy o dílo bere na vědomí, že Dílčí smlouva je standardizovanou smlouvou ČD a
„celkovou cenou bez vedlejších nákladů“ se rozumí cena ve smyslu tohoto článku
Smlouvy o dílo, tj. žádné další případné vedlejší náklady nebudou požadovány ani
hrazeny.

XII. Záruční lhůta a reklamace
1. Zhotovitel se zavazuje, že každý jednotlivý modernizovaný vůz bude proveden v souladu
s touto Smlouvou, Technickým zadáním (specifikace prací) a se Schválenými
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technickými podmínkami (nebo dodatkem), bude řádně odzkoušen a bude způsobilý
k obvyklému využití, tj. provozování osobní železniční dopravy na celostátních a
regionálních tratích a na vlečkách České republiky.
2. Zhotovitel poskytuje na každý jednotlivý modernizovaný vůz záruku v rozsahu
provedeného plnění předmětu Smlouvy v délce 24 měsíců ode dne protokolárního
převzetí vozu Objednatelem dle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností
Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel neposkytuje záruku na ty části
modernizovaného vozu, jejichž úprava nebyla předmětem Smlouvy.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne odstavení modernizovaného vozu z provozu
z důvodu odstraňování záručních vad do dne jeho opětovného zprovoznění. Za začátek
odstavení z provozu se považuje den, kdy byl Zhotovitel informován doručením
formuláře Objednatele – „Reklamace vady železničního kolejového vozidla v záruční
době (vzor A)“ (dále také jen „reklamační hlášenka vzor A“), a za konec odstavení datum
a čas zprovoznění uvedený ve formuláři Objednatele – „Hlášení o ukončení opravy
železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor B)“ (dále také jen „reklamační
hlášenka vzor B“). Vzory hlášenek jsou uvedeny v Příloze č. 8 této Smlouvy.
4. Na součásti (náhradní díly), které byly použity na odstranění reklamované záruční vady,
se vztahuje nová záruka. Její rozsah je stanoven do konce záruční doby poskytnuté
Zhotovitelem dle odst. 2. nebo 3. tohoto článku ohledně modernizovaného vozu, na
kterém se vada vyskytla, minimálně však 12 měsíců od zprovoznění modernizovaného
vozu po záruční opravě. Záruční doba začíná běžet od převzetí modernizovaného vozu
Objednatelem po odstranění reklamované záruční vady.
5. Záruka Zhotovitele se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení, na vady vzniklé
provozováním modernizovaného vozu v rozporu se Schválenými technickými
podmínkami, pokyny výrobce či Zhotovitele pro obsluhu a údržbu modernizovaného
vozu. Záruka Zhotovitele se nevztahuje na ty součásti, které mají charakter spotřebního
materiálu. U provozních hmot se nevztahuje záruka na jejich výměny předepsané
udržovacím řádem a jejich doplňování v rozsahu odpovídajícím obvyklému provozu.
Zhotovitel však uhradí nutnou výměnu provozních hmot, pokud jsou znehodnoceny
v přímé souvislosti s uznanou záruční závadou.
6. V případě vad vzniklých na modernizovaném voze je Objednatel povinen uplatnit
reklamaci u Zhotovitele. Vedením reklamační agendy je u Objednatele pověřeno
Oblastní centrum údržby (dále jen OCÚ) provozující modernizovaný vůz. Reklamace se
zasílá na adresu sídla Zhotovitele na formuláři reklamační hlášenky vzor A, náležitě
vyplněném s potřebnou technickou informací, pokud je Objednateli známa. Uvedenou
reklamační hlášenku vzor A je nutné současně zaslat elektronicky e-mailem na adresu
*
. Zhotovitel je povinen na došlou reklamační hlášenku reagovat
neprodleně, nejdéle však do 3 pracovních dnů. V této lhůtě oznámí Objednateli, zda
reklamaci považuje za oprávněnou a jakým způsobem zajistí její odstranění. Pro
posuzování této povinnosti je rozhodující datum odeslání reklamace Zhotoviteli
elektronicky e-mailem. Pokud Zhotovitel do 3 pracovních dnů neoznámí své stanovisko,
považuje se reklamace za oprávněnou. Po ukončení opravy bude Zhotovitelem
Objednateli zasláno hlášení na formuláři reklamační hlášenky vzor B se všemi
náležitostmi, včetně odstavných dnů, které Objednatel Zhotoviteli potvrdí, a to do 5
pracovních dnů od jeho doručení. Uvedenou reklamační hlášenku vzor B je nutné
současně zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla
Zhotoviteli odeslána hlášenka vzor A.
7. Zhotovitel je povinen posoudit a projednat záruční závady uplatněné prokazatelně
nejpozději poslední den záruční doby. Pro tuto povinnost je rozhodující datum odeslání
reklamační hlášenky vzor A Zhotoviteli elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou
v odst. 6. tohoto článku.
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8. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady, které se vyskytnou v záruční době a na
které se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu, s ohledem na povahu vady, a
způsobem umožňujícím další provoz modernizovaného vozu bez výskytu obdobných
vad. Odstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zajistit do 5 pracovních dnů.
9. V případě neodstranitelných vad má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za
provedení modernizace konkrétního vozu ve výši odpovídající (i) snížení hodnoty
vadného vozu nebo (ii) ceně vadných systémů či částí modernizovaného vozu, podle
toho, která z částek uvedených bod bodem (i) nebo (ii) je vyšší. Pro účely této Smlouvy
se má za to, že modernizovaný vůz trpí neodstranitelnou vadou zejména:
• je-li jakákoliv jednotlivá vada Zhotovitelem prohlášena za neodstranitelnou,
• neodstraní-li Zhotovitel jakoukoliv jednotlivou vadu ani ve lhůtě 180 dnů od začátku
odstavení vadného vozu z provozu dle odst. 3. tohoto článku, nebo
• přesáhne-li celkový součet kalendářních dnů, po které bude vůz v průběhu záruční
doby z důvodu výskytu jedné nebo více vad odstaven z provozu, 270 dnů.
10. V případě, že neodstranitelná vada dle odst. 9. tohoto článku smlouvy bude splňovat
podmínky velmi závažné neodstranitelné vady definované v čl. XV. odst. 4. písm. b) této
Smlouvy, má Objednatel dále práva dle čl. XV. odst. 4. této Smlouvy. Ustanoveními čl.
XV. této Smlouvy dále nejsou dotčena ostatní práva Objednatele podle Smlouvy, zejm.
právo na smluvní pokutu dle čl. XIV. této Smlouvy.
11. Bude-li mezi Smluvními stranami sporné, zdali se jedná o vady uvedené v odst. 5.
tohoto článku, na které se záruka za jakost poskytovaná Zhotovitelem nevztahuje,
Smluvní strany sjednávají, že se bude postupovat způsobem stanoveným touto
Smlouvou a občanským zákoníkem pro odstraňování vad, na které se záruka za jakost
poskytovaná Zhotovitelem vztahuje. Pokud následně Smluvní strany dospějí ke
konsenzu, že se jedná o vady uvedené v odst. 5. tohoto článku, zavazuje se Objednatel
uhradit Zhotoviteli náklady prokazatelně vynaložené na opravu takovéto vady ve výši
v místě a čase obvyklé.
12. Objednatel umožní pověřeným zástupcům Zhotovitele pro účely posuzování a
odstraňování záručních vad přístup do prostor, kde je vadný vůz odstaven. Po dohodě
Smluvních stran mohou být záruční opravy prováděny Zhotovitelem u Objednatele (v
příslušném OCÚ). Nebude-li možné provést záruční opravu u Objednatele, zajistí
Objednatel na základě požadavku Zhotovitele a na náklady a nebezpečí Zhotovitele
přistavení vadného vozu k opravě do místa určeného Zhotovitelem. Má-li oprava
proběhnout mimo území České republiky, je Objednatel povinen zajistit přistavení
vadného vozu pouze do přechodové železniční stanice na státní hranici České republiky
určené Zhotovitelem.
13. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady nebo
nedodrží postup stanovený v čl. XII. odst. 11. Smlouvy, je Objednatel oprávněn provést
odstranění vady na náklady a nebezpečí Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, aniž by tím byla jakkoliv dotčena práva Objednatele ze záruky za jakost.

XIII. Zvláštní ustanovení
1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dát do
zástavy nebo převést na třetí osobu jakoukoliv pohledávku za Objednatelem vzniklou na
základě této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svou insolvenci
nebo hrozbu jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele
nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání
daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění
přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a zákona č.
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235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost Objednatel
bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se
pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu
na další ustanovení této Smlouvy za uhrazenou. Zároveň Zhotovitel neprodleně oznámí,
zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
Objednatele na základě této Smlouvy (nebo jeho části) bude k datu splatnosti
příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH“). Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za
nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této
skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy
tato skutečnost nastala.
4. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z
přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu
Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o
DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH
podle daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a
Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na
účet správce daně Zhotovitele se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši
takto zaplacené DPH vyplývající z této Smlouvy považuje za splněný.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo její části
na třetí osobu bez předchozího písemného výslovného souhlasu Objednatele.
Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za
účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem Objednatel udělí či nikoli, je Zhotovitel
povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které Objednatel požádá.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok dle této Smlouvy proti
pohledávkám Zhotovitele na splacení ceny za provedení modernizace vozů. Zhotovitel
není oprávněn započítávat své nároky proti pohledávkám Objednatele, pokud se
Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

XIV. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. V případě, že kterýkoliv vůz (včetně k němu náležící technické dokumentace a včetně
všech pravomocných příslušných povolení, schválení, souhlasů a registrací v souladu s
ustanoveními a lhůtami k plnění dle čl. I. odst. 1 a 2 a čl. III. odst. 2 a 3 této Rámcové
dohody), není Zhotovitelem modernizován a dodán Objednateli řádně a včas (tj. v plném
souladu s touto Rámcovou dohodou a příslušnou dílčí smlouvou a ve sjednaném
termínu), je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši:
0,05 % z ceny příslušného vozu bez DPH za každý 1. až 30. započatý den prodlení s
řádným dodáním příslušného vozu oproti sjednanému termínu dodání takového vozu,
0,1 % z ceny příslušného vozu bez DPH za každý 31. až 60. započatý den prodlení s
řádným dodáním příslušného vozu oproti sjednanému termínu dodání takového vozu,
0,15 % z ceny příslušného vozu bez DPH za 61. a každý další započatý den prodlení
s řádným dodáním příslušného vozu oproti sjednanému termínu dodání takového
vozu.
Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvní pokuty z důvodu prodlení s
dodávkou určitého modernizovaného vozu dle tohoto odstavce činí 10 % z ceny
takového vozu bez DPH.
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2. Pro povinnost hradit smluvní pokutu není rozhodující, zda porušení povinnosti Zhotovitel
zavinil či nikoliv. Zhotovitel však není povinen smluvní pokutu hradit v případě, že
prodlení s řádným plněním smlouvy bylo způsobeno z důvodů okolností vylučujících
odpovědnost ve smyslu odst. 4. tohoto článku a Zhotovitel o této skutečnosti informoval
Objednatele dle tohoto článku. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu po dobu
existence okolnosti vyšší moci, která zabránila zhotoviteli v řádném plnění smluvní
povinnosti v případě, že Zhotovitel Objednateli řádně oznámí a doloží dle tohoto článku,
že existence okolnosti vyšší moci zabránila Zhotoviteli v řádném plnění smlouvy.
3. Prodlení s řádným splněním předmětu smlouvy a s tím spojené právní následky
nenastávají tehdy, jestliže nelze dosáhnout včasné splnění předmětu smlouvy z důvodů
okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu odst. 4. tohoto článku, pokud Zhotovitel
bez zbytečného odkladu písemně informuje Objednatele o okolnosti vylučující
odpovědnost včetně konkrétních důsledků na řádné plnění předmětu smlouvy a poté
bezodkladně, nejpozději však do 40ti dnů poté, co tato okolnost vylučující odpovědnost
pominula, písemně uvedenou skutečnost spolu se zdůvodněním a doložením
konkrétních důsledků na řádné plnění předmětu smlouvy doloží Objednateli; v takovém
případě se doba pro předání modernizovaného vozu, u něhož nastala okolnost vylučující
odpovědnost, prodlužuje o dobu trvání okolností vylučujících odpovědnost. Pro
vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že okolnosti vylučující odpovědnost a
z nich plynoucí prodloužení doby plnění se posuzují a posouvají vždy ve vztahu ke
každému konkrétnímu vozu individuálně. Okolnosti vylučující odpovědnost a důsledky
z nich plynoucí nastalé u jednoho vozu nemohou být bez dalšího důvodem pro aplikaci
takových důsledků u vozů ostatních. V případě, že Zhotovitel neoznámí a nedoloží
Objednateli existenci okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, nese v případě prodlení
s řádným plněním smlouvy veškeré následky spojené s prodlením s řádným plněním
smlouvy.
4. Za okolnosti vylučující odpovědnost (také jen „Okolnosti vylučující odpovědnost“) ve
smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy a právních
vztahů z ní vyplývajících nebo s ní souvisejících považují mimořádné nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže-li Zhotovitel, že
mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránily. Za Okolnosti
vylučující odpovědnost se zejména nepovažují (a) případy, kdy příslušný schvalovací
orgán (zejména drážní úřad nebo obdobná instituce v zemi, která dle příslušných
právních předpisů uděluje příslušný souhlas či povolení) odmítne nebo odloží udělení
jakéhokoliv potřebného povolení, ověření nebo souhlasu, (b) jakékoliv pochybení
poddodavatele, (c) předvídatelné klimatické a povětrnostní podmínky, (d) jakékoliv
stávky nebo výluky u Smluvní strany nebo jejích poddodavatelů a e) překážky vzniklé ze
Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážky, které byl Zhotovitel podle smlouvy
povinen překonat.
5. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli v případě prodlení s úhradou ceny za
dodání modernizovaného vozu/vozů úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády
ČR č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady v záruční době dle čl. XII.
odst. 8 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu
ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení a za každý jednotlivý vůz, maximálně však
20 % z ceny za provedení modernizace každého jednotlivého vozu v Kč bez DPH, u
něhož je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady. Tato smluvní pokuta se použije i v
případě, že Zhotovitel u vad, u kterých je sporu o tom, zda se jedná o vady záruční,
nepostupuje dle čl. XII. odst. 11. Smlouvy.
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7. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli v případě, že Zhotovitel nesplní
některou povinnost uvedenou v čl. V. odst. 12. až 21. a 23. až 25. této Smlouvy
zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
některé z povinností v tomto článku vyjmenovaných.
8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. VII. odst. 2. nebo 3. nebo 6.
nebo v čl. VIII. odst. 1., 2., 3., 5. a 7. nebo v čl. XII. odst. 11. této Smlouvy, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč, a to
za každý jednotlivý případ porušení každé jednotlivé povinnosti.
9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dodat předmět Smlouvy bez právních vad (čl.
VII. odst. 10. této Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každou jednotlivou právní vadu.
10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli pro případ zastavení nebo postoupení
pohledávky Zhotovitele za Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele, a to i v případě, kdy takové zastavení nebo postoupení bude neplatné,
zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z hodnoty zastavené resp. postoupené
pohledávky, minimálně však ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení
této povinnosti.
11. Nárok na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani nárok na náhradu škody ve
prospěch jedné Smluvní strany nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti druhé
Smluvní strany dojde v důsledku Okolností vylučujících odpovědnost tak, jak jsou
definovány touto Smlouvou.
12. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se
příslušná smluvní pokuta vztahuje. Oprávněná smluvní strana může uplatňovat nárok na
náhradu škody pouze ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu vztahující se
k porušení příslušné povinnosti. Předchozí věta však neplatí v případě odst. 6. tohoto
článku, v tomto případě má Objednatel nárok na náhradu škody v plné výši, tj. smluvní
pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
13. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením
nezanikne povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní
pokutou, a smluvní strana tak bude nadále povinna ke splnění takovéto povinnosti.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud dojde k prodlení s řádným splněním předmětu
Smlouvy nebo jeho části, může Objednateli vzniknout škoda též v souvislosti
s povinností Objednatele provozovat dopravu v závazku veřejné služby za podmínek
stanovených právními předpisy a příslušnými smlouvami mezi Objednatelem a
objednatelem dopravy. Zhotovitel bere na vědomí, že ke splnění těchto povinností
zamýšlí Objednatel využít vozy modernizované na základě této Smlouvy a že pokud tyto
vozy nebudou modernizovány řádně a včas nebo se v průběhu jejich provozu vyskytnou
vady, mohou být proti Objednateli uplatněny ze strany objednatele dopravy sankce nebo
může být Objednatel nucen využít ke splnění svých povinností jiná drážní vozidla, s
čímž mohou být spojeny dodatečné náklady. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli
též veškeré újmy plynoucí ze skutečností uvedených výše v tomto odstavci. Povinnosti
Objednatele činit opatření potřebná k odvracení škod nebo k jejich zmírnění, které
vyplývají z ustanovení občanského zákoníku, nejsou výše uvedeným nijak dotčeny.
15. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech,
jejichž důsledkem může být prodlení Zhotovitele s plněním předmětu Smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že smluvní pokuty sjednané touto
Smlouvou považuje za přiměřené ve vztahu k povinnostem, k nimž se vztahují a ve
vztahu ke škodě, která může jejich porušením Objednateli vzniknout a vzdává se tímto
práva domáhat se u soudu jejich snížení.
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17. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 14 dnů na první výzvu
Objednatele k jejich zaplacení.

XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této Smlouvy je
den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem
uzavření této Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
2. Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy či jakékoliv vedlejší ujednání při Smlouvě
musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, jinak je taková změna nebo
doplnění Smlouvy neplatná, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany
konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném
elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 občanského zákoníku,
za písemnou formu se považuje pouze forma listinná, není-li ve Smlouvě výslovně
stanoveno jinak.
3. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí českým právem, a to zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že CISG (Úmluva OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) se na tento smluvní vztah nepoužije.
4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech
stanovených občanským zákoníkem a touto Smlouvou. Za podstatné porušení Smlouvy
se považuje zejména:
a) Zhotovitel bude v prodlení s předáním více jak 1 modernizovaného vozu Objednateli
dle čl. III. odst. 1. nebo s předáním dokumentace dle čl. III. odst. 2. této Smlouvy
delším než 180 dnů
b) na modernizovaném voze se objeví velmi závažné neodstranitelné vady ve smyslu
čl. XII. odst. 10. této Smlouvy znemožňující jeho řádný provoz v osobní drážní
dopravě na celostátních a regionálních tratích a na vlečkách České republiky,
zejména takové nedostatky, pro které by byl provoz modernizovaného vozu zakázán
právními předpisy nebo pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu;
c) vůči majetku Zhotovitele bude (i) vydáno rozhodnutí o úpadku, (ii) insolvenční návrh
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, (iii)
konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující, (iv) Zhotovitel vstoupí do
likvidace, nebo (v) nastane skutečnost, se kterou spojuje právní řád země sídla
Zhotovitele obdobné důsledky jako u předcházejících bodů;
d) příslušným soudem bude vydán pravomocný rozsudek, kterým bude osoba jednající
za Zhotovitele nebo ve shodě se Zhotovitelem odsouzena za úmyslný trestný čin
spáchaný v souvislosti s uzavíráním nebo plněním této Smlouvy.
5. Veškeré spory, které vyplynou z této Smlouvy a které se nepodaří vyřešit přednostně
smírnou cestou, budou rozhodovány ve výlučné pravomoci soudů České republiky,
jejichž příslušnost bude určena podle sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této
Smlouvy a podle právních předpisů České republiky.
6. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy bude probíhat
v českém jazyce.
7. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo
zdánlivým nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo
nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost celé
Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by
neobsahovala jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení,
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a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z
této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s
cílem nahradit takové neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení
platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného
ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními
předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným, neúčinným,
zdánlivým či nevymahatelným.
8. Má se za to, že písemnosti učiněné na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní byly
doručeny třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost
odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým
dnem po odeslání.
9. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že plnění, které poskytuje druhé straně, není v
nepoměru k plnění, které je jí druhou stranou poskytnuto. Každá ze stran prohlašuje, že
jí nejsou známy okolnosti a skutečnosti, které by zakládaly nepoměr vzájemných plnění.
10. Jakékoliv písemnosti předvídané v této Smlouvě, musí být učiněny, není-li ve Smlouvě
výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566
občanského zákoníku, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné
písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního významu, není-li
ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
11. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za
předpokladu, že bude učiněno dohodou Smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a
podepsanou oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
12. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom z nich.
13. Osobou odpovědnou na straně Objednatele za akceptaci (převzetí) plnění předmětu
Smlouvy, kontrolu plnění Smlouvy a vyhodnocení plnění předmětu Smlouvy je ředitel
Odboru kolejových vozidel Generálního ředitelství Českých drah a.s.
14. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního
partnera společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/, zavazuje se dodržovat
zásady v něm uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu obchodního partnera
společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost
prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení
smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v čl. IV. Etického kodexu
obchodního partnera společnosti ČD, a.s.
15. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena v rámci jejich běžného
obchodního styku a proto se na tuto Smlouvu nevztahuje povinnost jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
s odkazem na toto prohlášení zavazují, že tuto Smlouvu, včetně jejích následných
dodatků, nebudou uveřejňovat prostřednictvím registru smluv a domáhat se určení
neplatnosti této Smlouvy z důvodu jejího neuveřejnění.
16. Smluvní strany vycházejí z úmyslu vykládat ustanovení této Smlouvy, kdykoli to bude
možné, jako platná, účinná a vynutitelná v souladu se závaznými právními předpisy.
Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo
zdánlivým nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo
nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost celé
Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by
neobsahovala jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení,
a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z
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této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s
cílem nahradit takové neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení
platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného
ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními
předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným, neúčinným,
zdánlivým či nevymahatelným.
17. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:
•

Příloha č. 1 – Seznam vozů řady Bdmtee

•

Příloha č. 2 – Technické zadání (specifikace prací)

•

Příloha č. 3 – Specifikace technické dokumentace

•

Příloha č. 4 – Harmonogram plnění

•

Příloha č. 5 – Cena modernizace vozů

•

Příloha č. 6 – Návrh dodatku k technickým podmínkám (Samostatná příloha
v elektronické podobě)

•

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

•

Příloha č. 8 – Vzory reklamačních hlášenek

•

Příloha č. 9 – Úředně ověřená kopie pojistného certifikátu nebo ekvivalentu vydaného
příslušnou pojišťovnou

•

Příloha č. 10 – Protokol o provedené opravě a zpětném předání vozidla

•

Příloha č. 11 – Seznam interních předpisů ČD

•

Příloha č. 12 - Vzor Dílčí smlouvy

•

Příloha č. 13 – Vzor zápisu z komisionální prohlídky

18. Smluvní strany potvrzují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli
a na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Tratec – CS, s. r. o.

České dráhy, a.s.

Ve Velkém Šenově dne

V Praze dne

………………………………………

………………………………………

*

*

jednatel

místopředseda představenstva

………………………………………

*

člen představenstva
______________________________________________
*Obchodní tajemství
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Příloha č. 1 – Seznam vozů řady Bdmtee
*

______________________________________________
*Obchodní tajemství

*

Příloha č. 2 – Technické zadání (Specifikace prací)

______________________________________________
*Obchodní tajemství

1

Příloha č. 3 – Specifikace technické dokumentace
Dodavatel dodá Zadavateli spolu s upravenými vozy následující technickou dokumentaci,
vyhotovenou v českém jazyce:
1.

Dokumentace dodávaná s každým vozem

1.1 Dokumentace předávaná s vozem po PVY opravě:
•

Měřicí list rámu a skříně vozidla

•

Měřicí listy dvojkolí

•

Měřicí listy rámů podvozků

•

Osvědčení o druhu a jakosti nátěrů

•

Osvědčení o materiálu a tlakové zkoušce vzduchojemů

•

Prohlášení o shodě se schváleným typem

•

Protokol o funkční zkoušce a těsnosti sanitárního zařízení

•

Protokol o funkční zkoušce topení, větrání a klimatizace

•

Protokol o funkční zkoušce vozidla

•

Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí

•

Protokol o kontrole těsnosti skříně vozidla vodou

•

Protokol o opravě akubaterií

•

Protokol o předání drážního vozidla do opravy

•

Protokol o technické kontrole vozidla

•

Protokol o vážení vozidla

•

Protokol o výškovém ustavení nárazníků a tažného ústrojí

•

Protokol o zkoušce elektrických strojů

•

Protokol o zkoušce tlakotěsnosti skříně

•

Protokol o zkoušce tlakovzdušného zařízení a brzdy

•

Protokol o zkoušce topného agregátu

•

Protokol o zkušební jízdě vozidla

•

Protokol z komisionální prohlídky vozidla

•

Průkaz způsobilosti vozidla

•

Průkazy způsobilosti UTZ

•

Revizní zprávy UTZ

•

Zápis o prohlídce z převzetí vozidla od výrobce

•

Záznam o provedení defektoskopické kontroly dílů

•

Záznam o provedených změnách konstrukce

1.2 Dokumentace předávaná s vozem po modernizaci:

•

Osvědčení o druhu a jakosti nátěrů

•

Osvědčení o materiálu a tlakové zkoušce vzduchojemů

•

Prohlášení o shodě se schváleným typem

•

Protokol o funkční zkoušce a těsnosti sanitárního zařízení

•

Protokol o funkční zkoušce topení, větrání a klimatizace

•

Protokol o funkční zkoušce vozidla

•

Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí

•

Protokol o kontrole těsnosti skříně vozidla vodou

•

Protokol o předání drážního vozidla do opravy

•

Protokol o technické kontrole vozidla

•

Protokol o vážení vozidla

•

Protokol o výškovém ustavení nárazníků a tažného ústrojí

•

Protokol o zkoušce elektrických strojů

•

Protokol o zkoušce tlakotěsnosti skříně

•

Protokol o zkoušce tlakovzdušného zařízení a brzdy

•

Protokol o zkoušce topného agregátu

•

Protokol o zkušební jízdě vozidla

•

Protokol z komisionální prohlídky vozidla

•

Průkaz způsobilosti vozidla

•

Průkazy způsobilosti UTZ

•

Revizní zprávy UTZ

•

Zápis o prohlídce z převzetí vozidla od výrobce

•

Záznam o provedení defektoskopické kontroly dílů

•

Záznam o provedených změnách konstrukce

2.

Dokumentace dodávaná s celou dodávkou po modernizaci

•

Technický popis

Schválené technické podmínky (dodatek) dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb.,
kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění.
•

Návod na obsluhu

Návod na obsluhu musí obsahovat podrobný popis přípravy vozidla k jízdě, popis činnosti
obsluhy ve všech režimech jízdy, popis činnosti při odstavení vozidla po jízdě, popis
správného používání veškerého vybavení vozidla.
•

Návod na údržbu

Návod na údržbu a opravy musí obsahovat konkrétní a podrobný návod pro provádění
provozního ošetření, periodických prohlídek a periodických oprav, návody na demontáž a
montáž jednotlivých dílů, agregátů apod., potřebná schémata, nákresy a hodnoty nutné pro
nastavení jednotlivých zařízení, přílohy na které se dokumentace odvolává (předpisy, pokyny
poddodavatelů), údaje o přípustném provozním opotřebení, opravárenské rozměry, mezní
rozměry, měřící listy, přehled dílů s požadovanou nedestruktivní kontrolou, plán mazacích

míst, mazací tuky a maziva (náhradní v případě použití zahraničních), přehled použitých
valivých ložisek, seznam doporučených náhradních dílů s adresami současných dodavatelů,
seznam a stručný popis speciálních přípravků nutných pro údržbu a opravy, způsob
ekologického zneškodnění odpadu a nerecyklovatelných materiálů.
•

Katalog náhradních dílů

Náhradní díly, ke kterým vlastní Dodavatel patenty nebo průmyslové resp. užitné vzory,
budou v Katalogu náhradních dílů takto výslovně uvedeny/označeny.
Konstrukční celky a díly, zařazené do kategorie bezpečnostně relevantních aspektů (BRAS)
dle přílohy č. 1 předpisu ČD V6/1, budou v Katalogu náhradních dílů takto výslovně
uvedeny/označeny včetně uvedení jejich výrobce/dodavatele.
Katalog náhradních dílů musí obsahovat přehled všech svařovaných dílů včetně jejich
vyznačení v Katalogu náhradních dílů.
Před konečným vydáním musí být Katalog náhradních dílů projednán a odsouhlasen
Zadavatelem; Smluvní strany stanoví, že jakékoliv schválení či jiné odsouhlasení ze strany
Zadavatele nic nemění na tom, že Dodavatel nese výlučnou a neomezenou odpovědnost za
správnost, úplnost Katalogu náhradních dílu a jeho souladnost se Smlouvou, a že takovou
odpovědnost není v žádném rozsahu oprávněn přenášet na Zadavatele.
•

Výkresová dokumentace

Seznam kompletní výkresové dokumentace vozu včetně poddodávek.
Seznam kompletní výkresové dokumentace vozu včetně poddodávek v rozsahu nutném pro
údržbu a opravy.
•

Software

Platné verze všech počítačových programů předepsaných výrobcem pro provoz, diagnostiku,
údržbu a opravy vozů, a to na příslušných nosičích (CD, FD apod.).
Dodavatel předá Zadavateli vyhotovení veškeré shora uvedené dokumentace a to ve lhůtě
nejpozději do 30 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí prvního upraveného
vozu.
Místem dodání technické dokumentace jsou organizační útvary Objednatele:
a)
Archív technické dokumentace (ATD), Chodovská 1476/3b, Praha 4, PSČ 141 00 –
1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.
b)
Odbor kolejových vozidel (O12), Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15 – 1x
v elektronické podobě na CD.
Dodávaná technická dokumentace musí být před konečným vydáním projednána a
odsouhlasena Zadavatelem; Smluvní strany stanoví, že jakékoliv potvrzení, schválení či jiné
odsouhlasení jakékoliv části technické dokumentace ze strany Zadavatele nic nemění na
tom, že Dodavatel nese výlučnou a neomezenou odpovědnost za správnost, úplnost
technické dokumentace a její souladnost se Smlouvou, a že takovou odpovědnost není
v žádném rozsahu oprávněn přenášet na Zadavatele.
Dokumentace konstrukčních úprav
Konstrukční změny na vozech po jejich předání Zadavateli lze provádět pouze s předchozím
písemným souhlasem Zadavatele. Jestliže si určitá úprava či změna na vozech provedená
po předání technické dokumentace, vyžádá změnu příslušné části technické dokumentace,

Dodavatel je povinen bezodkladně zajistit změnu příslušné části technické dokumentace a
její schválení ze strany Drážního úřadu ČR.
Příslušné změny v dokumentaci budou Dodavatelem dodány Zadavateli tak, aby nebylo
nutné dopisovat znění do stávající dokumentace, tj. výhradně výměnným způsobem listů,
resp. výkresů:
•

originál změněného dokumentu;

•
změnová hlášenka obsahující popis veškerých provedených změn s uvedením
pokynů k jejich zapracování, platnosti jednotlivých změn, inventárního čísla vozidla, ke
kterému se změna vztahuje s uvedením původního čísla výkresu a nového provedení.
3.

Podmínky pro dodávku dokumentace v elektronické podobě

Z důvodu digitálního zpracování elektronické dokumentace plotmanagementem Cimgraph je
nutné, aby dodavatel dokumentace dodržoval následující pravidla pro vytváření souborů.
3.1.

Velikosti formátů

A4: 210x297 mm
A3: 297x420 mm
A2: 420x594 mm
A1: 594x841 mm
A0: 841x1189 mm
Prodloužené formáty jsou přípustné, ovšem s dodržením rozměru výšky (kratší strany
formátů A3 až A0) výkresu.
3.2.

Orientace výkresu a pozice výkresového razítka

Dokumenty musí být orientovány tak, aby při pohledu na dokument byl tento čitelný (správně
orientován) bez nutnosti rotace. Výkresové razítko musí být umístěno v pravém dolním rohu
výkresu.
3.3.

Typy souborů (formáty souborů)

Jsou povoleny tyto formáty souborů:
•

TIFF skupiny CCITT G4 (černobílý rastr), rozlišení min. 400 DPI, max. 600 DPI

•

PDF

•
PLT (HPGL2) - jelikož existuje velké množství specifikací HPGL2 formátů, doporučuje
se zaslat nejdříve vzorky pro ověření
3.4.

Více listů stejného čísla dokumentu

Skládá-li se výkres (či kusovník) z více listů, za číslo se vkládá dvakrát __ (podtržítko) a
doplňuje se L01 u listu 1, L02 u listu 2, … , L11 u listu 11 atd.
Jedná-li se o kusovník, vkládá se za číslo dvakrát __ (podtržítko) a doplňuje se Ku01, Ku02,
Ku11, atd.
Příklady:
Ed_452099__L01
Ed_452222__Ku01
3.5.

Vícestránkové soubory

V jednom vícestránkovém souboru musí mít všechny stránky stejnou velikost. Není možno
do jednoho souboru kombinovat více výkresových formátů (např. A3 a A4) a různých rotací

stránky (např. A4 na výšku a A4 na šířku). Pokud jeden vícestránkový dokument obsahuje
dokumenty různých formátů, je třeba dokument rozdělit na jednotlivé části, kde každá bude
obsahovat po sobě jdoucí stránky stejného formátu a otočení. Označení souborů bude
následující:
Číslo_CXX.přípona
Číslo_CXX_číslovýkresu.přípona – pokud se jedná o výkres
Číslo je číslo celého vícestránkového dokumentu

Kde:

C

je zkratka pro část

XX

je označení části rozděleného souboru

Příklady:
Lo_2001_C01.pdf
Lo_2001_C02_123.456.78.pdf
3.6.

Průvodní list k dodané dokumentaci

K dodané dokumentaci musí být přiložen vyplněný průvodní list (v elektronické podobě,
formát MS Excel, který bude obsahovat údaje o dodávané dokumentaci. Vzor průvodního
listu na požadavek dodavatele dokumentace bude poskytnut ATD.
Před dodávkou technické dokumentace je nutno v dostatečném časovém předstihu
minimálně 3 měsíců předat do ATD pro ověření zkušební vzorky od všech formátů
dokumentů. Současně je nutno předat průvodní list s vyplněnými údaji k příslušné
dokumentaci.

*

Příloha č. 4 – Harmonogram plnění

______________________________________________
*Obchodní tajemství

Příloha č. 5 – Cena modernizace vozů

*

______________________________________________
*Obchodní tajemství

Příloha č. 6 – Návrh dodatku k technickým podmínkám
*

______________________________________________
*Obchodní tajemství

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

*

______________________________________________
*Obchodní tajemství

Příloha č. 8 – Vzory reklamačních hlášenek

ČESKÉ DRÁHY
Rozdělovník:
1x Zhotovitel
2x GŘ ČD
1x Objednatel
1x Objednatel

Razítko objednatele:
č. j.:

Věc:

(archiv)

Reklamace vady předmětu smlouvy v záruční době (vzor A)
poř. č.:

podle Smlouvy o dílo č.
uzavřené mezi … … ... a ČD, a. s. reklamujeme u Vás závadu zjištěnou
v záruční době na Díle výrobního čísla:
opravované dle dílčí objednávky:
Závada byla zjištěna dne

, předpokládaný počet Nh pro její odstranění

za jízdy na trati
při údržbě
při jiné příležitosti (uveďte): .............................................................................................
na zařízení
po ujetí

výr. č.:
kód
km od uvedení předmětu smlouvy do provozu po opravě.

Popis závady:
Příčina závady, pokud je známá:
Vadnou součást je možno opravit
Vadnou součást je nutno vyměnit
Dílo je odstaveno z provozu
Dílo není odstaveno z provozu
Dílo se závadou si můžete prohlédnout (kde)
(kdy)
Přílohy:
V

dne

............................................................
Za Zhotovitele převzal:

............................................................
Odpovědný zaměstnanec Objednatele:

Razítko Objednatele:
č. j.:

Věc:

ČESKÉ DRÁHY
Rozdělovník:
1x Zhotovitel
2x GŘ ČD
1x Objednatel
1x Objednatel

(archiv)

Hlášení o ukončení opravy předmětu smlouvy záruční době v záruční době (vzor B)
oznámené hlášenkou (vzor A) poř. č.:

Oznamujeme Vám, že závada v záruční době zjištěná u Díla výrobního čísla :
byla odstraněna dne:
Zhotovitelem v rámci záručních povinností
vlastními prostředky na náklady Zhotovitele
závadu se nepodařilo jednoznačně identifikovat a zůstává ve sledování
závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna Zhotovitelem na náklady OCÚ.
závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna vlastními silami OCÚ.
Odpověď Zhotovitele ke hlášení reklamace došla dne
Reklamaci Zhotovitel uznal
Reklamaci Zhotovitel neuznal
Dílo bylo odstaveno z provozu dne
Dílo bylo k opravě přistaveno dne
Dílo bylo opraveno:

, kód závady
, počet dní prostoje

, oprava v Nh

v OCÚ
u Zhotovitele
jinde (kde)
Způsob opravy předmětu smlouvy:
výměnou vadného zařízení
opravou vadného zařízení
seřízením zařízení
závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování
Vadný předmět smlouvy výr. č.
byl nahrazen jiným výr. č.

dodaným

Zhotovitelem
ze zásob ČD
vypůjčeným z odstaveného vozidla řada a inv. č. (vč. kontr. č.)
Vadné Dílo bylo odesláno do opravy (kam)
V
dne :
............................................................
Odpovědný zaměstnanec Zhotovitele

dne:

............................................................
Odpovědný zaměstnanec Objednatele

Příloha č. 9 – Úředně ověřená kopie pojistného certifikátu nebo ekvivalentu vydaného
příslušnou pojišťovnou
*

______________________________________________
*Obchodní tajemství

Příloha č. 10 – Protokol o provedené opravě a zpětném předání vozidla
Rozdělovník:
1x Prodávající/Zhotovitel
3x Kupující/Objednatel (2x GŘ ČD, 1x
OCÚ - archiv)
V souladu se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] uzavřenou dne [bude doplněno] mezi
společností České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) a Tratec-Cs, s. r. o. si tímto oprávnění zástupci
těchto smluvních stran potvrzují, že společnost ČD coby Objednatel převzala zpět níže
identifikovaná železniční kolejová vozidla (dále jen „ŽKV“) od společnosti Tratec-Cs, s. r. o.
coby Zhotovitele, a dále si tímto potvrzují další níže uvedené skutečnosti.
• Předávané ŽKV (řada, inventární číslo, příp. další identifikace
_________________, včetně následující technické dokumentace a
_________________.

vozidla):
dokladů:

• ŽKV bylo při reklamaci závady zjištěné v záruční době a při jeho předání Zhotoviteli v
záruční době:
Ano
Ne
• Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla identifikována ze strany Zhotovitele:
Ano
Ne
• Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla zcela odstraněna:
Ano
Ne
• Pokud vada ŽKV byla odstraněna pouze z části, bude uvedeno, z jaké části byla vada
odstraněna _________________
• Způsob opravy ŽKV:
výměnou vadného zařízení
opravou vadného zařízení
seřízením zařízení
závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování
• Vadné zařízení ________________ výr. č. _______________ bylo nahrazeno jiným
zařízením s výr. č. ________________ dodaným:
Prodávajícím
ze zásob Kupujícího
vypůjčeným z odstaveného vozidla řady __________ inv. č. (vč. kontr. č.): _________
• Případně jiné poznámky ke konkrétnímu způsobu odstranění vytknuté (reklamovaná)
vada ŽKV: ________________________
• ŽKV bylo opraveno:
v OCÚ Objednatele

u Zhotovitele
jinde (kde)
• Vytknutá (reklamovaná) vada ŽKV byla ze strany Zhotovitele uznána jako záruční
Ano
Ne
• Případné další poznámky či výhrady Objednatele a/nebo Zhotovitele o ke způsobu
vyřešení reklamace ŽKV: ______________________
• Prodávající tímto prohlašuje, že na vlastní náklady provedl potřebné zkoušky ŽKV
prokazující, že vada byla řádně a v plném rozsahu odstraněna. Zhotovitel předal
Objednateli výsledky těchto zkoušek, a to konkrétně následující výsledky:
_______________________
• Objednatel před podpisem níže provedl testy či jiná měření k prověření, zda byla vada
odstraněna:
Ano
Ne
• Pokud ano, Objednatel uvede, kdy a kde byly takové testy či měření provedeny a s jakým
výsledkem, a dále, zda se výsledky nějakým způsobem liší od výsledků měření
Objednatele, příp. jak se liší. _____________________________________
• ŽKV bylo Objednatelem předáno Zhotoviteli k opravě vytknuté (reklamované) vady dne:
____________ v ____________ hod.
• Datum a čas zpětného převzetí ŽKV Objednatelem: _____________________
• Počet odstavných dnů ŽKV:
_____________________

Za České dráhy, a.s. coby Objednatele:

Za Tratec-Cs, s. r. o. coby
Prodávajícího/Zhotovitele:

V ....................... dne .....................

V ....................... dne .....................

___________________________________
[Objednatelem bude doplněno jméno
oprávněného zástupce a funkce, razítko]

_________________________________

______________________________________________
*Obchodní tajemství

*

Příloha č. 11 – Seznam interních předpisů ČD vztahujících se k plnění předmětu
Smlouvy
ČD V 6/1 – Předpis pro železniční kolejová vozidla. Provádění zákaznických produktových
auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů
ČD V 6/2 – Předpis pro železniční kolejová vozidla stanovující pravidla pro provádění
zákaznických systémových auditů dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů
ČD V 15/II – Předpis pro údržbu a opravy brzdových zařízení železničních kolejových vozidel
ČD V 25 – Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel,
osobních, vložených, přípojných a řídících vozů.
ČD V 71 – Předpis pro čištění železničních kolejových vozidel
PN 28 0080 – Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy
PN 28 0091 – Vnitřní označení osobních a motorových vozů a elektrických a motorových
jednotek
Manuál barevného řešení interiérů vozů osobní dopravy společnosti ČD
Dokument č.j. 52/2014-O22 „Požadavky na informační systémy pro cestující v drážních
vozidlech ČD“ platného v době podpisu smlouvy.
A veškeré další předpisy ČD, na které je odkazováno, v příloze č. 2 – Technické zadání
(Specifikace prací).

*

Příloha č. 12 – Vzor dílčí smlouvy

Dílčí smlouva

______________________________________________
*Obchodní tajemství

Příloha č. 13

Zápis z komisionální
prohlídky (KP)

Smluvní strany

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL
České dráhy, a.s.
se sídlem v Praze 1, Nábř. L. Svobody 1222
(ČD, a.s.)
GŘ O12
Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1
IČO : 70994226
DIČ: CZ70994226
Číslo účtu: *

Bude doplněno
IČ :
DIČ:
Číslo účtu:

Předmět díla
…………..oprava dle Smlouvy o dílo č. ………uzavřené mezi …………….. a ČD, a.s. (Smlouva o
dílo), dodatku č. ….. Smlouvy o dílo č. ………uzavřené mezi …………….. a ČD, a.s. (Smlouva o
dílo):
Podpisy

Za zhotovitele

Za objednatele

V …………
Dne datum

V …………
Dne datum

Základní údaje
Termín konání komisionální prohlídky
Inventární číslo
Číslo Smlouvy o dílo
Číslo objednávky
Provozovatel

datum

České dráhy, a.s. OCÚ …….

Účastníci komisionální prohlídky
Společnost
Společnost
Společnost

Jméno
Jméno
Jméno

Harmonogram prací
Skutečný termín předání do opravy
Smluvní termín ukončení opravy
Skutečný termín ukončení opravy dle KP

datum
datum
datum

Rozsah opravy
1. Specifikace prací a cena za jejich provedení dle Smlouvy o dílo:
Krátký text operace

Počet

Cena
materiálu

Cena
práce

Cena
celkem

V rozsahu přílohy č. 5 Smlouvy o dílo

0,- Kč

CELKEM

2. Nezbytné a předem nepředvídané související opravárenské práce a změny schváleného
stavu:
Krátký text operace

Počet

Cena
materiálu

Cena
práce

Cena
celkem

0,- Kč

CELKEM

Seznam šrotových dílů
P.č.

Název

Ks

Hmotnost
1 ks

Hmotnost
celkem

1.
2.
3.
Celkem

0 kg

Připomínky Objednatele

Připomínky zhotovitele

Závěr
P.č.
1.
2.
3.

Popis
Cena dle Smlouvy o dílo příloha č. 5
Nezbytné a předem nepředvídané související opravárenské práce
Nezbytné a předem nepředvídané změny schváleného stavu

Cena
Kč
Kč
Kč
Kč

Celková cena opravy

V ………… dne: datum
Podpisy zúčastněných:

------------------------

------------------------

______________________________________________
*Obchodní tajemství

----------------------

