Všeobecné obchodní podmínky společnosti České dráhy, a.s.
pro služby zařízení pro provozní ošetření vozů (dále jen „VOP“)
Obecná ustanovení
1. VOP se použijí na všechny objednávky, které České dráhy, a.s. (dále jen „Zhotovitel“)
zpracují za účelem poskytnutí služeb zařízení pro provozní ošetření vozů.
2. Pro účely VOP se rozumí potvrzenou objednávkou Smlouva o dílo a jako taková se
proto řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
3. Zhotovitel je společnost Česká dráhy, a.s., IČ: 70994226.
4. Objednatel je dopravce, která si na základě objednávky, jejíž součástí jsou i tyto VOP,
objednala poskytnutí služeb zařízení pro provozní ošetření vozů.
5. Objednatel spolu s podpisem objednávky zároveň potvrzuje, že se s těmito VOP
seznámil, jejich znění rozumí a souhlasí s těmito podmínkami.
6. Zhotovitel a Objednatel se v těchto VOP dále mohou označovat také jako Smluvní
strany nebo jednotlivě Smluvní strana.

I. Předmět plnění
1. Předmětem plnění je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli služby zařízení pro
provozní ošetření vozů (dále také jako „předmět plnění" nebo „dílo“) na základě
potvrzené objednávky a závazek Objednatele za tyto služby zaplatit.
II. Místo plnění
1. Místo plnění je pracoviště Zhotovitele uvedené na potvrzené objednávce.

III. Termín realizace a podmínky plnění
1. Zhotovitel provede pro Objednatele předmět plnění v termínu, který je uveden
na potvrzené objednávce. Případné detailní upřesnění provede Objednatel
s kontaktní osobou Zhotovitele uvedenou na potvrzené objednávce.
2. Změna termínu plnění je možná pouze po písemné dohodě Smluvních stran.

3. Objednávku lze stornovat nejpozději 24 hodin před termínem přistavení vozu. Při
stornování objednávky po tomto termínu nebo nepřistavení vozu na výkon prací
vůbec si zhotovitel účtuje smluvní pokutu 500, - Kč za každý jednotlivý případ.

IV.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody
1. Vlastnické právo k ŽKV přistaveným k provoznímu ošetření nepřechází na Zhotovitele.
2. Nebezpečí škody a odpovědnost za ŽKV přechází na Zhotovitele momentem převzetí
ŽKV a po provedení a předání díla momentem předání ŽKV přechází zpět na
Objednatele, a to dle Předávacího protokolu.
V. Cena
1. Cena předmětu plnění je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Celková cena předmětu plnění bude složena z příslušné jednotkové ceny výkonu
násobené počtem provedených výkonů, nákladů na poskytnuté související služby a
subdodávky.
3. K ceně bude uplatněna DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Platební podmínky
1. Objednatel zaplatí cenu za předmět plnění na základě faktury vystavené
Zhotovitelem a doručené Objednateli. Ve faktuře je uvedeno číslo objednávky.
2. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich vystavení. V případě, že splatnost
faktury připadne na den pracovního klidu nebo den pracovního volna, za den
splatnosti se považuje nejbližší následující pracovní den.
3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě fakturace jednotlivé dodávky je
shodné s datem ukončení opravy.
4. Faktura obsahuje všechny náležitosti ve smyslu platné a účinné daňové legislativy,
přičemž jednotlivé fakturované položky jsou jednoznačně definovány a specifikovány.

5. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny předmětu plnění,
uhradí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši podle nařízení vlády 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. Právo Zhotovitele na náhradu škody tím není
dotčeno.
6. Pro pohledávky a závazky vůči Zhotoviteli vzniklé v souvislosti s plněním předmětu
objednávky platí zákaz jejich zastavení či postoupení třetím stranám bez předchozího
písemného souhlasu Zhotovitele. V případě porušení tohoto ustanovení náleží
Zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 20 % z hodnoty postoupené nebo zastavené
pohledávky, minimálně však ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských).

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje:
a) realizovat předmět plnění vždy v požadované kvalitě a rozsahu.
b) sdělit Objednateli neprodleně plánované i mimořádné odstávky tak, aby mohl být
sjednán náhradní termín mytí.
c) poskytnout zaměstnanci Objednatele potřebnou součinnost v rámci realizace
předmětu plnění zejména informace průběhu mytí, časech přísunu a odsunu vozů.
2. Objednatel se zavazuje:
a) zabezpečit přistavení vozů k realizaci předmětu plnění dle potvrzené objednávky.
b) zabezpečit přistavení vozů k mytí v požadovaném technickém stavu, zejména v
souladu s průkazem způsobilosti příslušného vozu vydaném Drážním úřadem nebo
obdobné osvědčení vydané Agenturou EU pro železnice tak, aby v rámci předmětu
plnění nedošlo k poškození vozů.
c) zajistit přítomnost hnacího vozidla objednatele i s obsluhou po celou dobu mytí
soupravy z důvodu jejího brzdění, je-li požadováno
d) přistavit vozy k mytí řádně uzavřené (uzavřená okna a dveře).
e) dodržovat příslušné bezpečnostní a technické předpisy Zhotovitele vztahující se k
předmětu plnění.
f) v rámci realizace předmětu plnění dodržovat provozní řád myčky včetně provozní
dokumentace.
g) v rámci realizace předmětu plnění dbát příslušných pokynů zaměstnanců
Zhotovitele a v případě potřeby mu poskytnout potřebnou součinnost.
h) poskytnout zaměstnanci Zhotovitele potřebné informace, které mohou souviset s
předmětem plnění (např. případné technické závady apod.).

i) akceptovat plánované i mimořádné odstávky myčky a zabezpečit přistavení vozů k
mytí v náhradních termínech stanovených Zhotovitelem.
j) zajistit, aby fyzické osoby, které se budou pohybovat v provozně technologickém
zařízení, měly v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy
povolení pro vstup do těchto prostor a aby tyto osoby splňovaly podmínky
zdravotní a smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah dle Vyhlášky č.
101/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
k) dodržovat povinnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále
jen „BOZP“) požární ochraně (dále jen „PO“) a životního prostředí (dále jen
„EMS“), blíže specifikované v provozní dokumentaci.
l) seznámit se s chemickými prostředky zhotovitele používanými na myčce, tak aby v
důsledku jejich aplikace nedošlo k poškození laku, povrchu oken, těsnění apod.

VIII.

Převzetí díla objednatelem

1. Oprávněný zástupce Objednatele je povinen dílo prohlédnout a podepsat zhotoviteli
Předávací protokol. Dílo je Objednatelem převzato dnem podpisu Předávacího
protokolu, a to ve stavu uvedeném v tomto protokolu.
2. Dopravu díla ze sídla Zhotovitele zajišťuje Objednatel na své náklady.
IX. Záruka a odpovědnost za vady
1. Každá ze Smluvních stran odpovídá za škodu, kterou způsobí, přičemž každá Smluvní
strana je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,
na přírodě a na životním prostředí.
2. Smluvní strana, která škodu způsobila, je povinna uhradit druhé Smluvní straně takto
vzniklou škodu, přičemž právo na náhradu škody musí být uplatněno bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do patnáctého dne ode dne, kdy se poškozená Smluvní
strana o škodě dozvěděla.
3. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která byla způsobena okolností,
kterou nemohla svým jednáním ovlivnit, zejména okolností vzniklou v důsledku vyšší
moci nebo jestliže prokáže, že škodě nešlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí,
které lze spravedlivě požadovat.

X. Kontakty a doručování
1. Veškerá korespondence má písemnou formu a je doručována Smluvní straně
elektronickou poštou nebo poštou, osobně, expresní kurýrní službou na kontaktní

adresu Smluvní strany, případně předána osobně kontaktní osobě Smluvní strany.
Jakékoli písemnosti týkající se ukončení smluvního vztahu budou doručovány pouze
prostřednictvím pošty, osobně nebo expresní kurýrní službou.
2. Pro potřeby doručování prostřednictvím pošty se použijí adresy sídla Smluvních stran
uvedené v objednávce. V případě jakékoliv změny adresy určené na doručování
písemností příslušná Smluvní strana neprodleně písemně informuje druhou Smluvní
stranu; v takovém případě je pro doručování rozhodující nová adresa náležitě a
prokazatelně oznámená Smluvní straně před odesíláním korespondence.
3. Korespondence se považuje za doručenou v den doručení zásilky, resp. v den
odmítnutí převzetí zásilky, pokud byla zásilka doručena poštou, osobně nebo
expresní kurýrní službou. V případě vrácení zásilky jako nedoručené se
korespondence považuje za doručenou třetím dnem od jejího vrácení, a to i tehdy,
pokud osoba uvedená jako kontaktní osoba se o tom nedozvěděla.
4. Kontaktní údaje a kontaktní osoby Smluvních stran budou uvedeny v objednávce.
XI. Odstoupení od potvrzené objednávky a ukončení smluvního vztahu
1. Od potvrzené objednávky lze odstoupit kromě případů, které stanoví OZ, rovněž když
se Objednatel zpozdí s úhradou smluvní ceny o více než 30 dní nebo pokud marně
uplyne dodatečně stanovená lhůta k plnění, kterou určí Zhotovitel.
2. Odstoupení od potvrzené objednávky musí být druhé Smluvní straně oznámeno
písemně.
3. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení druhé
Smluvní straně.
4. Potvrzenou objednávku může vypovědět Zhotovitel a Objednatel i bez uvedení
důvodu. Výpovědní doba 3 měsíce počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Během běhu výpovědní doby Smluvní
strany zajistí plynulé plnění podle potvrzené objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.
XII.

Závěrečná ustanovení

1. Články neupravené potvrzenou objednávkou a VOP jakož i vztahy z nich vyplývající se
řídí a budou vykládány na základě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
platnými a účinnými na území České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
OZ.

2. VOP jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky.
3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z potvrzené objednávky a
VOP se budou přednostně řešit formou vzájemné dohody. V případě, že nedojde k
dohodě, budou spory s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem v České
republice.
4. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2017.

