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                                                                                   Č. smlouvy Kupujícího: 001008 00 18 

                                                                     Č. smlouvy Prodávajícího: 20181111 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. a souvisejících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami: 
 

I. Smluvní strany 

 

Kupující: 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

sídlo:  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:                            00005886 

DIČ:                           CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:                 1930731349/0800 

OR:                           MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  

(dále jen „Kupující“)  

 

Prodávající: 
ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s.r.o. 
sídlo: Horovo náměstí 411/1, Libeň, 180 00  Praha 8     

zastoupená:           Allanem Hilským, jednatelem 

IČO: 45807477   

DIČ: CZ45807477, plátce DPH  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 
OR:               MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 12126 

       

(dále jen „Prodávající“)  

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 1000202342 s názvem „dodávka 7 sad 
jalových podvozků pro tramvaje 15T“ dohodly na uzavření této Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“): 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je dodávka 7 sad jalových podvozků pro tramvaje 15T dle zadávací 
dokumentace uvedené v Přílohách A1, A2, A3, B1, B2, B3 a C této smlouvy. Sada jalových 
podvozků se skládá: 2x podvozek typu „A“ a 2x podvozek typu „B“, tzn. 4 podvozky 

2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu řádně, včas a v bezvadném stavu 7 sad jalových 
podvozků pro tramvaje 15T dle specifikace uvedené v Přílohách A1, A2, A3 ,B1, B2, B3 a C této 
smlouvy, včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání (dále jen „zboží“ či 
„předmět koupě“), do místa dodání - plnění. Kupující se zavazuje zboží, včetně veškerých dokladů 
nutných k jeho převzetí a užívání, převzít a zaplatit na základě faktury vystavené Prodávajícím 

celkovou kupní cenu ve výši podle čl. IV. této smlouvy.  
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3. Za dodání zboží se považuje jeho protokolární předání osobě oprávněné za Kupujícího zboží 
převzít včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání.  Předání předmětu koupě 

proběhne na základě předávacího protokolu. Osobou oprávněnou Zboží za Kupujícího převzít je: 

- 
- 

4. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího nejméně 7 dní předem o datu dodání zboží. 
Místem dodání plnění se rozumí:  

- areál Opravny tramvají Hostivař, U vozovny 6, Praha 10 

5. Nebezpečí škody na dodávaném zboží a jeho vlastnictví přechází na Kupujícího okamžikem 
řádného a včasného převzetí, včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání. 

 

III. Dodací doba 

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě do místa dodání nejpozději do 150 

kalendářních dní od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Cena je smluvně dohodnuta ve výši 4 759 384,- Kč bez DPH  

(slovy: Čtyřimilionysedmsetpadesátdevěttisíctřistaosmdesátčtyři korun českých bez DPH). 

Uvedená cena zahrnuje všechny náklady za bezvadné zboží a jeho dodání do místa plnění dle 
článku I. této smlouvy a je stanovena jako konečná, závazná a nejvýše přípustná. 

2. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu předávacího protokolu Kupujícím. 

4. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím vystavena po podpisu předávacího protokolu 

Kupujícím. Předávací protokol bude nedílnou přílohou faktury.  

5. Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě a bude mít veškeré náležitosti účetního a daňového 
dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění musí obsahovat ještě tyto údaje:  
 č. objednávky Kupujícího, 

 č. smlouvy Kupujícího a Prodávajícího, 

 datum splatnosti, 

 IČO a bankovní spojení Prodávajícího, 

 razítko a podpis oprávněné osoby, 

 kopii předávacího protokolu, 

 IČO kupujícího. 

6. Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou řádně 

oběma stranami podepsaný předávací protokol nebo pokud fakturovaná částka  nebude 

odpovídat cenovým ujednáním dle této smlouvy, je Kupující oprávněn ji vrátit a nedostává se 
do prodlení s platbou.  

7. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní lhůta splatnosti a celá lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené řádné faktury v souladu s touto 

smlouvou. 

8. Faktury jsou splatné ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jejich doručení Kupujícímu. 

9. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den splatnosti 

odepsána z účtu Kupujícího.  

10. Faktura musí být Prodávajícím odeslána na adresu sídla Kupujícího uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. 
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11. Kupující bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
zákona o DPH. V případě, že Prodávající nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Kupující pouze 

základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části 
ceny představující nezaplacenou DPH. 

12. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Kupující pouze základ daně. Příslušná výše DPH 
bude uhrazena až po písemném doložení Prodávajícího o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující 
nezaplacenou DPH. 

 

V. Smluvní pokuta 

1. Pro případ nedodržení termínu dodání zboží ze strany Prodávajícího se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 
dnů od doručení písemného oznámení – faktury, o jejím uplatnění Kupujícím. Nárok na náhradu 
škody tím není dotčen.  

2. V případě prodlení s dodáním zboží o víc jak 1 měsíc a v případě odstoupení Kupujícího od 

smlouvy dle čl. VI se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z kupní ceny zboží. Smluvní pokuta je 
splatná do 14 dnů od doručení písemného oznámení – faktury, o jejím uplatnění Kupujícím vůči 
Prodávajícímu. 

3. V případě neodstranění vad a nedodělků Prodávajícím v domluvené lhůtě nebo v případě 
neodstranění záručních vad ve lhůtě dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% 

z ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemného 
oznámení – faktury, o jejím uplatnění Kupujícím vůči Prodávajícímu. 

4. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné výši a za 
tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní 
pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud 
jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv 
během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy 
a/nebo právo na smluvní pokutu.  

5. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 

6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

7. Promlčecí doba pro uplatnění smluvní pokuty činí 5 let. 

8. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné 
do 30 dnů od doručení faktury zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na faktuře. 

9. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené a splatné faktury, jejíž nedílnou 
přílohou je řádně podepsaný předávací protokol, za řádně a včas dodané bezvadné zboží, je 

Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím z nezaplacené částky zákonný úrok z prodlení ve 

výši v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 

VI. Odstoupení od smlouvy, nároky z vad 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od  této smlouvy lze odstoupit pouze v případech uvedených v této smlouvě či v souladu se 

zákonem č. 89/2012. Sb. občanským zákoníkem. 

2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran této smlouvy. 

3. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy 
ani nároku na zaplacení smluvní pokuty. 
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4. Pokud je Prodávající více jak 1 měsíc v prodlení s dodáním předmětem koupě, tak dochází 
k podstatnému porušení této smlouvy, resp. smluvních povinností Prodávajícího a Kupující je 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy rovněž v případech dále stanovených v 

tomto článku VI. této smlouvy. 

6. V případě podstatného porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran může druhá smluvní 
strana odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne, kdy k takovému porušení povinnosti došlo. 

Práva z vadného plnění 

7. Prodávající tímto prohlašuje, že předmět koupě uvedený v článku I. této smlouvy je bez vad. Za 

vady předmětu koupě jsou rovněž považovány právní vady váznoucí na předmětu koupě či na 
jakékoliv jeho části.  

Pokud je vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má kupující právo 

a) na dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci 
b) na odstranění vady opravou věci 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny 

d) na odstoupení od smlouvy. 

8. Odchylně od právní úpravy občanského zákoníku Kupující sdělí Prodávajícímu do 30 pracovních 
dní od oznámení vady, jakou volbu zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez 
souhlasu Prodávajícího (kromě žádosti o neopravitelnou vadu).  

9. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva stanovená pro případy vadného plnění, které je 
nepodstatným porušením smlouvy – tedy Kupující má právo na odstranění vady anebo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující 
požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže 
Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 

10. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho 
právu na slevu.  

11. Odchylně od právní úpravy občanského zákoníku smluvní strany sjednávají, že vadu plnění lze 

vytknout kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby), a že Kupující tak nemusí učinit bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

12. Při odstoupení od smlouvy náleží prodávajícímu pouze poměrná cena za zboží, které je řádně 
dodané a je bez vad. 

 

VII. Záruka za jakost a záruční doba 

1. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost předmětu 
koupě. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě bude v záruční době způsobilý k použití pro 
obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí  36 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem následujícím po protokolárním předání bezvadného zboží kupujícímu.  

2. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně 
(dále jen „reklamace“). Prodávající je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady 

na svůj náklad a nebezpečí, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace Kupujícím, pokud 

strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. 
Vady, v jejichž důsledku by Kupujícímu mohla vzniknout škoda, je Prodávající povinen odstranit 

do 24 hodin po jejich písemném uplatnění Kupujícím. 

3. Důvodnost reklamace vad zboží kupujícím v případech, kdy ji prodávající neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí kupující. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
prodávající náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí kupující 
prodávajícímu všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované 
vady účelně vynaložil. 
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4. Pokud prodávající nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech stanovených v odst. 

2 tohoto článku, je kupující oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a to na náklady 
prodávajícího. 

 

VIII.   Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany se zavazují, že všechny eventuální spory budou řešit především jednáním a 
oboustrannou dohodou. V případě, že nedojde ke shodě, budou spory řešeny podle českých 
právních předpisů platných v době realizace.  

2. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu 
při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského 
zákoníku o neúměrném zkrácení, ani ustanovení § 1796 a násl. Občanského zákoníku o lichvě.  

5. Strany sjednávají, že pro uzavření a změny této smlouvy užijí pouze písemnou formu a že nechtějí 
být vázány, pokud nebude tato písemná forma dodržena a za písemnou formu pro tento účel 
nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Účastníci této smlouvy 
mohou namítnout neplatnost smlouvy nebo dodatku k této smlouvě z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
(statutárního orgánu) druhé strany.  Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany 
ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

6. Součástí obsahu této smlouvy nejsou obchodní podmínky. 

7. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a 
vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek 
měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

8. Prodávající na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

9. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto 
změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

10. Prodávající není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za kupujícím (splatnou nebo dosud 

nesplatnou) proti jakékoli pohledávce kupujícího za prodávajícím (splatné nebo dosud nesplatné) 
bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Kupující je oprávněn započíst jakoukoli svou 

pohledávku za prodávajícím (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce 
prodávajícího za kupujícím (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího. 

11. Pokud se kterákoliv Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoliv jiného 
ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění jakéhokoliv jiného závazku 
či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoliv práva v souvislosti s touto 

Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

12. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé 
z povinností stanovené v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a 

zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této smlouvy 
objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy, a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající 
se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
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projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  

14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže 
by bylo ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi 
zavedené mezi Smluvními stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy 
předcházelo, popřípadě k tomu, že Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
této Smlouvě přikládají. Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v 
této Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této Smlouvy 
výslovně nevyplývají. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

15. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, 
která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další 
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, 
kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně 
předmětu této smlouvy.  

16. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný touto smlouvou není fixním 
závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.  

17. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních 
stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této 
smlouvy. 

18. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k 
započtení [avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy].  

19. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, 
ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

20. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

21. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s 
jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Prodávající dále bere na vědomí, že 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a souhlasí s 
tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) 
byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Prodávající bere na vědomí, že 
Smlouva včetně jejich dodatků bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

22. V případě rozporu textu této smlouvy a jejích příloh má přednost text této smlouvy. 
23. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 
331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 
333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
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24. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO; 
- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 
- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 

odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 

smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž kupující proklamuje, že za tímto účelem přijal 
a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex  

- se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám 
ve smyslu ZTOPO. 

Ukáže-li se tato prohlášení smluvní strany nepravdivé, je druhá smluvní strana oprávněna od 
této smlouvy odstoupit. 

25. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

26. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá strana 
obdrží po jednom. 

27. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 

28. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha A1: kompletace podvozku „A“ 

Příloha A2: rám podvozku „A“ 

Příloha A3: kolébka „A“ 

Příloha B1: kompletace podvozku „B“ 

Příloha B2: rám podvozku „B“ 

Příloha B3: kolébka „B“ 

Příloha C: kola na jaloviny 15T 

Příloha D:  profil kola PR-K 

 

za Kupujícího:                                                            za Prodávajícího: 

V Praze dne                                               V Praze dne 

 

 

………………………………… ………………………………… 

Mgr. Martin Gillar Allan Hilský 

předseda představenstva jednatel                                 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s.r.o. 
akciová společnost      

 

 

 

…………………………….. 
Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 
 


