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Č. smlouvy objednatele: 000470 00 19 
Č kontraktu objednatele:  9002002866  

 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, 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 jako „objednatel“)  

 

a 

 

HDB, spol. s r.o. 

se sídlem:  Na Hrázi 169/20, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 

zastoupená:    Jiřím Brzákem, jednatelem 

IČO:    48953806 

DIČ:  CZ48953806, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:  9243350227/0100 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 31207 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000193245, 

ze dne 18.4.2019, pod názvem „Repase a opravy světelných zařízení (zastávky, 
tramvajové tratě a terminály)“.  

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran dodržovat při uzavírání a plnění 
jednotlivých objednávek dle této smlouvy podmínky stanovené touto smlouvou. 



Repase a opravy světelných zařízení (zastávky, tramvajové tratě a terminály) 

 

Stránka 2 z 10 

 

3.2 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. Rozsah objednávek dle této 
smlouvy je plně na uvážení objednatele. 

3.3 Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele řádné a včas provádění repase a 

oprav světelných zařízení na zastávkách MHD, tramvajových tratích a terminálech 
objednatele na území hl. m. Prahy, dle aktuálních požadavků objednatele spočívající 
v dodávkách zboží a činnostech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a dle cen 
uvedených v této příloze č. 1 této smlouvy (dále též „služby“ či „dílo“). 

3.4 Místa plnění díla budou určena v dílčích objednávkách objednatele. 
 

4. ZPŮSOB ZADÁNÍ DÍLA 

4.1 Dílo bude plněno na základě čtvrtletních objednávek objednatele. 

4.1.1 V případě havárie bude zhotovitel telefonicky vyzván a písemně upozorněn e- 

mailem k zahájení plnění. Zhotovitel je povinen započít s plněním díla ihned po 

telefonickém vyzvání, nejpozději však do 12 h dle bodu 7.15 této smlouvy.  

4.1.2 V případě aktuálního požadavku na opravu bude zhotovitel telefonicky vyzván 
k místnímu šetření. Po dohodě termínu místního šetření bude zhotoviteli e-

mailem na adresu zaslán písemný požadavek s uvedením 
rozsahu prací, termínu a místa plnění, případně s dalšími podmínkami dle 
charakteru prací. Po provedeném místním šetření zpracuje zhotovitel cenovou 
nabídku a zašle ji objednateli nejpozději do 4 pracovních dnů, přičemž 
objednatel je povinen se k cenové nabídce zhotovitele písemně vyjádřit do 3 
pracovních dnů od obdržení. Zhotovitel garantuje při stanovení cenové nabídky 
jednotkové ceny uvedené v příloze, které nesmí být překročeny. 

4.2 Plnění dle této smlouvy bude zhotovitel realizovat na základě objednatelem vystavené 

závazné objednávky, která bude obsahovat rozsah požadovaných činností dle přílohy č. 
1 této smlouvy a soupis materiálu, termín a místo plnění, cenu dle přílohy č. 1 této 
smlouvy, případně další podmínky dle charakteru prací.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli obratem potvrzení závazné objednávky 

(nejpozději do 24 hodin po jejím obdržení).  
4.4 Zhotovitel je povinen započít s plněním každého jednotlivého díla ve lhůtě uvedené 

v objednávce, Zhotovitel je povinen dokončit konkrétní dílo ve lhůtě uvedené 
v objednávce, pokud nebude, s ohledem na provozní podmínky objednatele, dohodnuto 
jinak. 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1  Objednatel uhradí zhotoviteli částku, která je součtem cen za skutečně dodané zboží a 
provedené činnosti dle položkového ceníku, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Ceny 

zboží a činností uvedené v příloze č. 1 této smlouvy obsahují veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením každého jednotlivého díla/objednávky. 

5.2  Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou po dobu platnosti této smlouvy pevné, 
konečné a nezávislé na inflaci. 
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5.3  DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen DUZP). 

5.4  Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) za každé jednotlivé dílo bude 
zhotovitelem vystavena dle skutečně provedených prací na základě soupisu prací, 
vystaveného zhotovitelem po provedení konkrétního díla a odstranění případných 
závad a odsouhlaseného objednatelem. Kopie soupisu prací bude nedílnou součástí 
faktury.  

5.5  Faktura bude zhotovitelem vystavena za každý kalendářní měsíc, nejdéle však za 

čtvrtletí 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 ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje: č. smlouvy 
objednatele a zhotovitele, číslo aktuální objednávky, číslo kontraktu, bankovní spojení 
zhotovitele, razítko a podpis oprávněné osoby a číselný kód klasifikace produkce CZ-

CPA.  

5.6  Faktury budou zhotovitelem odesílány ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele, 

která je uvedena v záhlaví této smlouvy, a to vždy až po řádně předaném a převzatém 
jednotlivém díle. 

5.7  Faktury jsou splatné 30 dnů po jejich doručení do dispozice objednatele. 

5.8  DUZP je poslední den příslušného kalendářního měsíce, popřípadě čtvrtletí. 
5.9  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 vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli 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. 

5.10  Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději ke dni splatnosti 
připsána na účet zhotovitele. 

5.11  Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel 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. 

5.12  Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zaplatí objednatel pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho 
úhradě příslušnému správci daně. Objednatel se v takovém případě nedostává do 
prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

6. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

6.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění dle této 
smlouvy. 
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7. UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle předmětu této smlouvy proškolenými 
odbornými zaměstnanci s veškerou možnou odbornou péčí, dle všech platných norem, 
které jsou pro tuto činnost závazné.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za splnění všech odborných a profesních kritérií včetně kvality 
vykonaného díla. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění bude mít technické a materiálové 
vybavení k provádění požadovaných prací. Objednatel si vyhrazuje právo materiál 
před použitím schválit. 

7.4. Spotřebovaný materiál bude zhotovitelem přeúčtován objednateli dle skutečné 
spotřeby. 

7.5. Objednatel je v případě potřeby oprávněn požadovat plnění této smlouvy i v nočních 
výlukách. 

7.6. Vedoucí zaměstnanci zhotovitele musí být objednatelem proškoleni z požárních 
předpisů, a předpisů BOZP a interních předpisů objednatele. Zhotovitel si bude 

prostřednictvím těchto osob zajišťovat proškolení dalších pracovníků sám. Proškolení 
provede objednatel na vyžádání zhotovitele před zahájením prací. 

7.7. Zhotovitel odpovídá za pohyb svých zaměstnanců a dalších pověřených osob 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 příp. oprávněných finančních nároků na vyrovnání.  

7.8. Zaměstnanci zhotovitele musí být při výkonu činnosti plynoucí z této smlouvy v 
prostorách objednatele vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou 
viditelností, mít na viditelném místě visačku se svým jménem a uvedením příslušné 
firmy; název této firmy musí mít i na svém pracovním oděvu.  

7.9. Zhotovitel je povinen zdržovat se v prostorech objednatele pouze v místě pracoviště a 
řídit se pokyny pracovního dohledu.  

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

7.11. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla (jejichž 
původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej 
po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje 
náklady na centrální úložiště odpadů (CÚO) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, 
Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska 
objednatele. 

KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších 
předpisů) 
170405 – železo, ocel 
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170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
zhotovitel na své náklady předá CÚO. 
Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla.  
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce objednatele 

7.12. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím poddodavatele. 

Pokud k plnění této smlouvy zhotovitel použije poddodavatele, odpovídá, jakoby plnil 
sám, s tím, že objednatel má právo odsouhlasit výběr poddodavatele. 

7.13. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 12 hod. po ohlášení vzniku havárie 

objednatelem na tel. č
7.14. Zhotovitel musí při plnění této smlouvy uplatňovat nové úsporné technologie, tzn. na 

žádost objednatele nahradit stávající osvětlení osvětlovacím zařízením Led (se 
zárukou 3 roky), včetně doložení certifikátu, při dodržení svítivosti 50 000 h, intenzita 

osvětlení musí být rovnocenná původnímu. V případě takového požadavku 

objednatele, uplatněného v souladu s čl. 4. této smlouvy vypracuje zhotovitel výpočet 
úspornosti (v rozsahu požadované výměny), zajistí protokol o rovnoměrnosti 
osvětlení a recyklaci původního osvětlení (tzn. 1. měření před započetím výměny 
(intenzita osvětlení, návrh a odzkoušení úsporného světelného tělesa, 2. montážní 
činnost, 3. změření intenzity osvětlení, zajištění protokolů.  

7.15. Kvalita provedených prací bude namátkově kontrolována objednatelem v průběhu 
provádění každé jednotlivé části díla či každého jednotlivého díla.  

7.16. Objednatel je rovněž oprávněn dát příkaz k přerušení prací, v případě nebezpečí 
ohrožení zdraví, života pracovníků či třetích osob, poškození majetku nebo 
bezpečnosti provozu. Při zjištění nedostatku nebo nekvalitně provedené práce si 
objednatel vymiňuje náklady zhotoviteli neuhradit. 

7.17. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 
1 000 000 Kč (slovy: Jeden milion korun českých) za pojistné období, a to po celou 
dobu trvání této smlouvy. 

7.18. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění prací do CZ-CPA. 
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8. PŘEDÁNÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele 

o ukončení každého jednotlivého díla. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže 
přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí. Za vyšší moc se pro potřeby této smlouvy 
považují nepředvídatelné přírodní nebo průmyslové pohromy, generální stávky, války 
a povstání.  Zhotovitel je povinen okolnosti výskytu vyšší moci Objednateli písemně 
sdělit ve lhůtě 2 dnů poté, co nastaly. K pozdě učiněnému upozornění se nepřihlíží. 
Nepříznivé vlivy počasí, momentální nedostupnost použitých materiálů nebo jiné 
okolnosti ztěžující provedení díla nejsou důvodem k prodloužení doby provádění díla. 
Jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí, prodloužení doby provádění 
díla se určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení 
prací. 

8.2. O provedení každého jednotlivého díla bude sepsán předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména: 

  a) označení konkrétního díla; 
  b) označení objednatele; 

  c) označení zhotovitele; 

  d) identifikace rámcové smlouvy a konkrétní objednávky; 
  e) podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele; 

  f) datum sepsání zápisu. 
8.3. Objednatel se zavazuje konkrétní dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto 

povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno bez vad. 
8.4. Pokud objednatel odmítne konkrétní dokončené dílo převzít, musí o tom být sepsán 

zápis se stanovisky obou smluvních stran se zdůvodněním. V takovém případě se 
objednatel nedostává do prodlení s úhradou cen za jednotlivé dílo. 

8.5. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel a na 

objednatele přechází dnem předání a převzetí díla. 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má konkrétní dílo v době jeho 
protokolárního předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby. 

9.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost poskytnutého díla na opravy v délce 24, měsíců 

na osvětlovací zařízení Led v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne 

převzetí konkrétního bezvadného díla. 
9.3. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je objednatel povinen uplatnit 

u zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně a 
odstranit oprávněné reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů od doručení 
reklamace objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění 
vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by objednateli 

mohla vzniknout škoda, je zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich 
písemném uplatnění objednatelem. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad 
(z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) ve lhůtě podle této smlouvy, má 
objednatel právo zajistit odstranění takových vad jinou osobou, a to na náklady 
zhotovitele, přičemž toto ustanovení nemá vliv na sjednané smluvní pokuty. 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. 
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10.  SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Pro případ porušení povinností ze strany zhotovitele, které bude mít za následek 
omezení nebo přerušení provozu MHD, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu 
ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ a den prodlení s odstraněním omezení 
nebo přerušení provozu MHD. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za 
porušení povinnosti uvedené v odst. 7.17 této smlouvy, za každý den prodlení 
s odstraněním porušení. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení 
s předáním dokončeného díla, resp. každého jednotlivého díla v termínu určeném v 
písemné objednávce vystavené dle čl. 4 anebo prodlení s odstraněním vad v termínu 
dle čl. 9.3. této smlouvy. Pro tento případ sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší 
moci“. 

10.4 Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je 
objednatel oprávněn vymáhat vůči zhotoviteli zvlášť a v plné výši. 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. 

10.5 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty 
jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní 
pokuty objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na 
faktuře. 

10.6 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní 
povinnosti, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na 
smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to 

včetně možnosti započíst úhradu smluvní pokuty proti kterékoliv splatné pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli.  

10.7 Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením jakékoli smluvní 
pokuty nezaniká 

11. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1  Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. na 4 roky od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

11.2  Tato Smlouva může být ukončena výpovědí – kterákoliv ze smluvních stran může 
Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemně, 
výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po dni, kdy byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 

11.3  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě porušení 
jakékoliv povinnosti z této smlouvy vyplývající, jestliže smluvní strana, která takovou 
povinnost porušila, nenapravila takové své porušení do 30 dnů poté, co byla písemně 
upozorněna druhou smluvní stranou. 
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11.4  V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které jsou součástí konkrétního díla a byly 
objednatelem opatřeny a uhradit objednateli případnou vzniklou škodu. 

11.5  Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní 
straně. 

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

12.2  Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

12.3  Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě odsouhlaseným 
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. 

12.4  Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 OZ. 

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

12.6  Žádná ze smluvních stran nepostoupí smlouvu (či jednotlivé objednávky), ať už celou 
nebo její část, žádným způsobem, respektive nepostoupí práva a povinnosti 

vyplývající ze smlouvy (či z jednotlivých objednávek), bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Jakékoliv postoupení v rozporu 

s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. 
12.7  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. 

12.8  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. 
12.9  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. 
12.10  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. 
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12.11  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. 

12.12  Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
a. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté 
služby; 

b. 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; 

c. 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; 

d. nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém 
majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat 
uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 

12.13  Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 
a. 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“); 

b. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 

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

zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
d. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co 

po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel 
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 jednat tak, aby 
její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

12.14  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. 

12.15  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. 
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12.16  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. 

12.17  Změny jmen odpovědných zaměstnanců budou formou písemného oznámení té 
smluvní strany, u které změna nastala, druhé smluvní straně. 

12.18  Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom pare. 

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

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 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.  Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zák. 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. 

12.20  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 je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Položkový ceník  

 

V Praze dne      V Poděbradech dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski     Jiří Brzák 

předseda představenstva    jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   HDB, spol. s r.o. 

akciová společnost 
 

 

_________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředeseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 


