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Č. smlouvy objednatele: 001117 00 18 

 Č. kontraktu objednatele: 9002002706 

Č. smlouvy zhotovitele:43/2018  

 

 

Rámcová smlouva o dílo  
dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, 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 „Objednatel“) 
  

a 
 

DOSTA s.r.o. 

se sídlem: Cheb, Pražská 1696/35, PSČ 35002 

zastoupená:   Lukášem Povišerem, jednatelem 

IČO:   46887261 

DIČ: CZ46887261, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 22006-331/0100 

OR: KS Plzeň, sp. zn.: oddíl C, vložka 2954  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku poptávkového řízení  č.j. 1000203962 s 

názvem „Zhotovení lepených izolovaných styků a aluminotermických svarů pro 

kolejnice typu 49 E1“. 
1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky poptávkového 

řízení pod č.j..1000203962 Současně je povinen postupovat v souladu s právními 
předpisy České republiky, jakož i dotčenými ČSN normami, případně též pokyny 
Objednatele. 
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1.3. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran pro zajištění realizace 
díla „Zhotovení lepených izolovaných styků a aluminotermických svarů pro kolejnice 
typu 49 E1“. 

2.    PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je rámcová úprava podmínek při provádění díla - zhotovení  
lepených izolovaných styků (A-LIS) a aluminotermických svarů (svarů) včetně měření 
rovinatosti svarů a nedestruktivní kontroly svarů pro kolejnice tvaru 49 E1 na dráze 
speciální, která je specifikována v bodu 4 úředního povolení evidovaného pod č.j. 

MHMP-369370/2013/ODA-02/No ze dne 9.5.2013 (dále také jen „dílo“), a to podle 

aktuálních potřeb Objednatele na základě dílčích objednávek. Smluvní strany se při 
provádění díla zavazují dodržovat podmínky této smlouvy. Veškerá práva a povinnosti 
smluvních stran vztažených k dílu se vztahují i k jeho části vymezené konkrétní dílčí 
objednávkou, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 

2.2. Při zhotovování A-LISů objednatel požaduje vyvrtání šesti otvorů pro spojkový šroub a 
šesti otvorů pro kolíkové propojky (průměr 23 mm). 

2.3. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat následující požadavky: 
a) po ukončení prací Zhotovitel předá dokumentaci výsledky měření rovinatosti svarů a 

nedestruktivní kontroly svarů, svařovací a montážní deníky, měření rovinatosti A-LIS; 

b) práce v tunelech metra včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště, 
budou prováděny (mimo nepřetržité výluky) pouze v nočních výlukách zpravidla 
pondělí – pátek (od 1:00 hod do 3:30 hod) na základě Objednatelem schválené žádanky 
na práci (požadavky Zhotovitele na zavážení materiálu, budou předány vždy v pondělí 
nejpozději týden před požadovaným termínem), v souladu s výlukovým plánem 
Objednatele. Přehled směn Objednatel předá Zhotoviteli vždy ve čtvrtek pro následující 
týden. Práce na roštu v depech je možno provádět v kteroukoliv dobu (mimo státních 
svátků). Práce mohou být přerušeny s ohledem na provozní potřeby Objednatele. Pro 

případ nepřetržité výluky je možné pro práce využít celou výluku v předem stanoveném 
čase vždy po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 

c) práce musí být prováděny tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 
a ohrožení cestujících; 

d) Zhotovitel může započít s plněním díla na základě udělení „Souhlasu k činnosti cizí 
organizace v metru“, který na základě žádosti vydá Objednatel a bude povinen 
respektovat podmínky v něm stanovené. 

2.4. Místem provádění oprav jsou tunely a depa metra. 

2.5. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 
2.1 této smlouvy, je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem 
provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít na základě 

písemného předávacího protokolu. 

2.6. Smluvní strany považují za nesporné, že tato smlouva nezakládá právo zhotovitele 
po objednateli vyžadovat provedení budoucích objednávek či uzavření dílčích smluv. Za 
tímto účelem smluvní strany vylučují jakoukoliv předsmluvní odpovědnost objednatele. 

3.    ZPŮSOB PLNĚNÍ 

3.1 Dílo bude realizováno dle potřeby Objednatele, a to na základě Objednatelem 
vystavených objednávek. V případě požadavku Objednatele na zhotovení lepených 
izolovaných styků a aluminotermických svarů bude Zhotoviteli zaslána objednávka (e-
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mailem na adresu: popřípadě doporučeným dopisem 
na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy). 

3.2 Objednávka bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
(a) identifikační údaje Objednatele (název, sídlo, IČO, DIČ), 
(b) informace o bankovním spojení Objednatele, 
(c) jméno a podpis oprávněné osoby za Objednatele k uskutečnění objednávky včetně 

razítka Objednatele, 
(d) identifikační údaje Zhotovitele (název, sídlo, IČO, DIČ, případně údaje dle jiné 

evidence), 

(e) jednoznačné určení Díla, 
(f) termín a místo realizace Díla stanovený v souladu s touto Smlouvou, 
(g) požadavek na další doklady k Dílu, které nejsou vyžadovány touto Smlouvou, 
(h) další případné požadavky na Dílo ve Smlouvě neuvedené, 
(i) odkaz na tuto Smlouvu. 

 

Objednávka bude vystavena po předchozí prohlídce místa plnění za účasti zástupce 
Zhotovitele i Objednatele. Čas prohlídky místa plnění bude dohodnut telefonicky (na tel. 

 

3.3 Zhotovitel na objednávku doplní tyto náležitosti:  
(a) evidenční číslo objednávky (Dílčí smlouvy) přiřazené Objednatelem, 
(b) cenu za Dílo bez DPH stanovenou v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy, 

a akceptuje ji tak, že ji podepíše prostřednictvím osoby oprávněné jednat za Zhotovitele a 
takto podepsanou objednávku zašle zpět Objednateli ve lhůtě tří pracovních dní od jejího 
obdržení, případně sdělí Objednateli své výhrady a protinávrhy postupem dle bodu 3.5 
Smlouvy. Okamžikem podpisu objednávky Zhotovitelem vzniká Dílčí smlouva. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje akceptovat a potvrdit objednávku doručenou Objednatelem 
postupem upraveným výše, a to za předpokladu, že v rámci objednávky nebude 
Objednatel požadovat jiné podmínky, než uvedené v této Smlouvě, resp. objednávka 
nestanoví takové podmínky, které by znamenaly změnu obsahu Dílčí smlouvy 
dohodnutého obecným způsobem v této Smlouvě. 

3.5 Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v bodě 3.4 Smlouvy, Zhotovitel ve lhůtě 
dvou pracovních dní od obdržení objednávky tuto buď akceptuje postupem uvedeným 
v bodě 3.3, nebo v uvedené lhůtě sdělí Objednateli své výhrady či protinávrhy. 
K uzavření Dílčí smlouvy dojde v okamžiku vzájemného souhlasu o obsahu Dílčí 
smlouvy vyjádřeného podpisem Smluvních stran na objednávce. Zhotovitel je povinen 
reagovat na zaslané protinávrhy Objednatele vždy do dvou pracovních dnů od obdržení 
takového protinávrhu. Vylučuje se ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. 

3.6 Akceptací objednávky Zhotovitelem postupem uvedeným výše vzniká Dílčí smlouva. 

3.7 Objednávka a akceptace objednávky dle této Smlouvy bude mít vždy písemnou formu a 
pokládá se za doručenou druhé Smluvní straně, pokud je doručena osobně nebo 
doporučenou poštovní zásilkou nebo formou scanu na adresy uvedené níže.  

3.8 Zhotovitel je povinen započít s plněním díla ve lhůtě uvedené v objednávce. Zhotovitel je 
povinen dokončit dílo ve  lhůtě uvedené v objednávce. 

3.9 Nebude-li možné dodržet termín realizace jednotlivých objednávek z provozních důvodů 

Objednatele, je nutné projednat termín posunutí ukončení prací. Tento termín po 
vzájemné dohodě bude Zhotovitelem písemně odsouhlasen. 
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 K jednání o předání a převzetí díla resp. jednotlivé části díla vyzve Zhotovitel 

Objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti 
podpisu osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech předání a převzetí díla) 
nejméně 14 dní předem. 

4.2 Při jednání o předání a převzetí díla resp. částí díla specifikovaných konkrétní 
objednávkou předloží Zhotovitel Objednateli příslušné doklady prokazující řádné 
provedení díla dle platných právních předpisů, které se na provádění díla jako celek 
vztahují a to: 
- stavební deník; 
- protokoly o zkouškách;  
- atesty použitých materiálů; 
- svařovací a montážní deníky 

- protokol o defektoskopické kontrole, 

- měření rovinatosti svarů a A-LIS, 

- doklady o uložení odpadu ze stavební činnosti; 
- další doklady stvrzující jakost díla dle specifikace Objednatele předané v předstihu 

před prováděním prací.  
4.3 Při jednání o předání a převzetí díla provede Objednatel prohlídku předmětu díla za 

účelem zjištění případných vad a nedodělků. 
4.4 O přejímce díla vyhotoví Objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 

řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání díla, uvedou se v zápise stanoviska obou 
smluvních stran a Objednatel uvede, proč dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá 
Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s bodem 4.1 tohoto článku. 

4.5 Objednatel není povinen převzít dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími 
provozu a/nebo nedodělky, které nebrání užívání díla, včetně dokladů, zkoušek. 

4.6 Pokud Objednatel převezme dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, dohodne se písemně, 
na návrh Zhotovitele, způsob a termín jejich odstranění. Dílo se pro účely této smlouvy 
považuje za řádně provedené, bude-li převzato bez vad (výhrad) a nedodělků. Bude-li 

dílo převzato s vadami či nedodělky, považuje se dílo za řádně provedené až okamžikem 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a rovněž všech vad 
a nedodělků existujících v době předání a převzetí díla, a dále těch, které se vyskytly na 
díle do okamžiku odstranění všech vad či nedodělků zaznamenaných v předávacím 
protokolu.    

5. CENA A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY   
5.1 Cena za dílo v rozsahu dle jednotlivých objednávek bude uvedena v příslušných 

konkrétních objednávkách. Cena uvedená v příslušné objednávce bude obsahovat veškeré 
náklady spojené s provedením díla. Cena uvedená v objednávce je konečná a neměnná.  
DPH bude účtována dle § 92a zákona o DPH v platném znění. 

5.2 Každá faktura – daňový doklad bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Faktura bude 
Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy a bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti: 
- datum splatnosti, 

- číslo smlouvy, číslo objednávky, 

- IČO Objednatele a Zhotovitele; 
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- razítko a podpis zodpovědné osoby, 

- soupis provedených prací,  
- číselný kód klasifikace produkce CZ CPA 41-43. 

5.3 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 5 této smlouvy, nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli vrátit 
k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že 
nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

5.4 Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den ukončení prací uvedený 
v Předávacím protokolu dle konkrétní objednávky, který bude nedílnou součástí faktury – 

daňového dokladu. 
5.5 Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů, vystavených na základě příslušné 

objednávky činí 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.  

 

6. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ DÍLA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

6.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu prací záznamy o provedených pracích (stavební 
deník), které budou k dispozici každou pracovní směnu Objednateli ke kontrole 
a případnému zápisu. Dokončení díla oznámí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku 
spolu s termínem přejímacího řízení. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné, bezvadné a kvalitní provádění své činnosti v 
rozsahu stanoveném touto smlouvou. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, 
odpovídá jako by plnil sám s tím, že Objednatel má právo odsouhlasit výběr 
subdodavatelů Zhotovitele. 

6.3  Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění prací dostatečnou kapacitu svých 
zaměstnanců pro rozsah požadovaných prací.  

6.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně na 
své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a zajistit konečný úklid 
pracoviště nejpozději v den předání prací. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé jeho činností či činností jeho subdodavatelů na 
zhotovovaném díle až do doby jeho úspěšného předání a převzetí Objednatelem.  

6.6 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací neomezí ani neohrozí provoz metra.  
6.7 Zhotovitel odpovídá za pohyb svých zaměstnanců v prostorách Objednatele s tím, že 

v případě prokazatelně způsobených škod, zejména nedodržením bezpečnostních, 
požárních a hygienických norem, je plně odpovědný při jejich likvidaci včetně 
případných oprávněných finančních nároků na vyrovnání. 

6.8  Pracoviště budou Zhotovitelem užívána výhradně pro účely zajištění předmětu této 
smlouvy. 

6.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu při práci svou a svých zaměstnanců. Po 
celou dobu provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu zejména dodržováním 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za 
škody vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli nebo třetím osobám. 

6.10 Zhotovitel vypracuje jmenný seznam zaměstnanců a Objednatel pro ně zajistí povolení ke 
vstupu do prostor metra. Zaměstnanci Zhotovitele se v prostorách metra budou 
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pohybovat v pracovních oděvech označených názvem společnosti v souladu s Os 3/1 

(bližší viz bod 6.13). 

6.11  Vstup do vybraných prostor Objednatele z důvodu plnění díla bude umožněn pouze 
zaměstnancům Zhotovitele prokazatelně proškoleným z vnitropodnikových předpisů. 
Proškolení odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání 
Zhotovitele před započetím prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení 
dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci Zhotovitele budou vybaveni dle ČSN EN 471 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením společnosti Zhotovitele. 
Svářečské práce je možné provádět pouze s platným povolením ke svařování a školením 
PO a BOZP.  

6.12 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje zdržovat v prostorech objednatele pouze v místě 
pracoviště a je povinen řídit se pokyny pracovního dozoru, příp. dohledu Objednatele.  

6.13  Objednatel zajistí vydání Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru dle Os 3/1 – 

Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra. Zhotovitel je povinen 

respektovat podmínky uvedené v Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru, bez 

kterého není Zhotovitel oprávněn jakékoliv činnosti v metru provádět.  
6.14 Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem odpadů, 

kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je povinen 
dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

6.15 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění prací do CZ CPA 41-43. 

 

7. ZÁRUKY NA DÍLO 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že 
provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny Objednatele, 
právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými 
normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob používání. 

7.2. Záruka na provedené práce Zhotovitelem činí 60 měsíců. Zhotovitel se poskytnutím 
záruky za jakost zavazuje, že dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak 

obvyklému, účelu a zachová si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. 

především plnou funkčnost. Tato záruka běží ode dne konečného převzetí dokončeného 
díla specifikovaného konkrétní objednávkou Objednatelem, ke kterému dojde na 
základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Pokud budou v předávacím protokolu uvedeny jakékoli vady a nedodělky, které 
je Zhotovitel povinen odstranit, běží záruka až ode dne úplného odstranění těchto vad a 
nedodělků, tj. od převzetí řádně dokončeného díla. 

7.3. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vady a uvede, jak se vada projevuje. Dále 
Objednatel uvede, zda jde o vadu havarijní či nikoli a může uvést požadavky na 
odstranění vady. Za havarijní vadu se považuje vada, která svým rozsahem a 
charakterem brání užívání díla k jeho účelu.  

7.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a 
nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl 
dozvědět.  

7.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení písemné reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, popřípadě pokud reklamaci 
neuznává, jaké k tomu má důvody. Pokud se Zhotovitel v uvedené lhůtě nevyjádří, má 
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se za to, že reklamaci uznává. Jde-li o vadu havarijní, vyrozumí Zhotovitel Objednatele 
obratem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 hodin od obdržení upozornění. 

7.6. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 
7.7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady a bude se 

jednat o vady ohrožující užívání díla (havarijní vady), je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstranění vad ihned (max. do 12 hodin) po písemném oznámení vad a práce 
provést ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, nejpozději však do 24 hodin 
od oznámení vad. 

7.8. V případě ostatních vad nebránících užívání díla uplatněných Objednatelem v záruční 
době je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 10 pracovních dnů od 

písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních 
stran, nejpozději však do 30 dnů od oznámení vady. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla reklamované Objednatelem (pokud nebude 
s  ohledem na nebo potřebných materiálů dohodnuto jinak) v následujících termínech: 
a) vady bránící provozu - do 24 hodin od nahlášení, pokud to z dopravních důvodů bude 

možné; b)vady nebránící provozu a - do 3 dnů od nahlášení. 
7.10. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech 

stanovených v odst. 7.7., 7.8. a 7.9. tohoto článku, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele. 

 

8. SMLUVNÍ POKUTY     

8.1 Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla, je Zhotovitel oprávněn 
účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení až do doby splnění závazku. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu v případě nesplnění termínu dokončení 
díla podle konkrétní objednávky ve výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den 
prodlení. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu v případě nesplnění termínu odstranění 
případných vad a nedodělků ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení 
po dohodnutém termínu s vyklizením staveniště dokončeného a řádně předaného díla. 

8.5 V případě porušení některé z povinností Zhotovitele dle bodu 9.1 je zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a dále 1 000 Kč za 
každý den prodlení stavu (tj. neudržování pojištění v předepsané výši či neumožnění 
ověření tohoto pojištění ze strany Objednatele). 

8.6 V případě porušení jakékoli povinnosti ze strany zhotovitele, které bude mít za následek 
omezení nebo přerušení provozu metra klasifikovaných jako mimořádná událost 
(zejména narušení grafikonu vlakové dopravy) dle Zákona o dráhách vč. navazujících 
Vyhlášek, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč 
za každý jednotlivý případ. Narušením grafikonu jsou v souladu s vnitřními předpisy 
objednatele následující situace: 
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- konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové 
dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní 
pokuta vyměřena za každý vlak.  
- dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy 
překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou stanicí se rozumí 
na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. V případě 
nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak.  

Pro posuzování situace je podstatné její zařazení do kategorie mimořádných událostí 
klasifikovaných a vnitřní předpisy objednatele). 

8.7 Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

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

8.9 Sjednáním 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. 

8.10 Úrok z prodlení, smluvní pokuta i vyčíslená způsobená škoda jsou splatné do 21 dnů 
ode dne doručení faktury/písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ   
9.1 Pro případ odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním díla má Zhotovitel 

uzavřeno pojištění podnikatelských rizik č. 3-065-1773-17 ve výši 50 000 000,-.Kč 

(slovy: padesátmilionůkorunčeských). Zhotovitel je toto pojištění v uvedené výši 
povinen udržovat po celou dobu účinnosti smlouvy a umožnit Objednateli si kdykoli 
jeho existenci ověřit, a to bezodkladně na výzvu Objednatele. 

9.2 Vlastnictví díla: 
Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. Nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel až do doby řádného protokolárního 
předání dokončeného díla bez vad a nedodělků Objednateli. 

9.3 Zastupování smluvních stran: K jednání a podepisování ve věcech týkajících se 
provedení a placení díla (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a 
převzetí díla, podklady pro placení díla apod.), vyjma změn smlouvy samotné, jsou 

oprávněni: 
za Objednatele:  

    

 za Zhotovitele:   

   

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ    

10.1 Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, 48 měsíců od podpisu smlouvy.  

10.2 Tato smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran uzavřenou v písemné 
formě, a to ke dni uvedenému v této dohodě. 

10.3 Dále může být tato smlouva ukončena písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 
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straně. Výpověď je oprávněna podat kterákoliv ze Smluvních stran, a to i bez uvedení 
důvodu. Smlouva zaniká uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

10.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže: 

10.4.1  Zhotovitel ve lhůtě stanovené touto smlouvou neodstraní vady díla. Práce, 
které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo budou odporovat 
smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li 

nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji; 
10.4.2  Zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením plněním dle 

objednávky vystavené dle čl. 3 vinou Zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví Zhotoviteli lhůtu, do 
kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy; 

10.4.3  Došlo k podstatnému porušení smluvních povinností Zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo Zhotovitelem napraveno ani v 
přiměřené lhůtě k nápravě poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v písemném 
upozornění na neplnění povinnosti. 

10.4.4 Zhotovitel byl pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů 
vyjmenovaných v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

10.5 Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

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

10.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli 

jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany 
vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

10.8 Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči Objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 

Zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
10.9 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za 

Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

10.10 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

10.11 Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného 
závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. 
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Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
10.12 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených 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. 

10.13 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

10.14 Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 
2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti 
stran vzniklé na základě této smlouvy. 

10.15 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této smlouvy a 

nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami týkající se 
předmětu této smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. 

10.16 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

10.17 Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. Strany se 
nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které z této smlouvy výslovně nevyplývají. 

10.18 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Stranami v právním 
styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že Strany 
daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
obchodní praxe. 

10.19 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

10.20 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím a že veškeré informace týkající se této smlouvy budou bez 
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

10.21 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva je sepsána ve 
dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

10.22 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  
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 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.  
10.23 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „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 DPP proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné 
činnosti a Etický kodex  

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

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - jednotkový ceník 

  

 

V Praze dne:      V Chebu dne: 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski     Lukáš Povišer 

předseda představenstva    jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   DOSTA s.r.o.                         

akciová společnost 
 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                             

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 


