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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo smlouvy zhotovitele: ODB20190128 

číslo smlouvy objednatele: 31/19-OZ/SUBD 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Elektrizace železnic Praha a.s. 

Sídlo:    Praha 4- Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

Registrace:  Obchodní rejstřík vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1809 

Zastoupen:   Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

   xxxxxxxxx 

Oprávněn jednat ve věcech technických:  

   xxxxxxxxx 

   xxxxxxxxx 

IČO:   47115921 

DIČ:   CZ47115921 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel“) 
 

 

a 

 

Zhotovitel:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo:   Poděbradova 494/2, 702  00  Ostrava - Moravská Ostrava 

Registrace:  Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B. 1104 

Zastoupen:  xxxxxxx 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:  

   xxxxxxx 

Oprávněn jednat ve věcech technických:  

xxxxxxx  

IČO:   61974757 

DIČ:   CZ61974757, plátce DPH 

Telefon/fax:  xxxxxxx 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx, 

 Číslo účtu:    xxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

  

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. 

II. 
Předmět plnění 

 

2.1. Předmětem plnění z této smlouvy o dílo je „Výroba 2 ks ovládacích skříní 
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trolejbusových výhybek, sady kabeláže, signalizační lampy a přihlašovací a 

odhlašovací antény“ včetně provedení kusové zkoušky dle typového projektu. 

2.2. Dále předmětem plnění z této smlouvy o dílo je kontrola a oživení systému. 

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli k provedení předmětu plnění 

uvedenému v bodě 2.1. a v bodě 2.2. tohoto článku,  za podmínek níže 

specifikovaných.  

2.4. Součástí díla není montáž ovládací skříně a instalace kabeláže. 

2.5. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedený předmět plnění zaplatit sjednanou 

cenu. 

 

III. 
Cena 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle bodu 2.1 a 2.2 činí 254 774,- 

Kč bez DPH.  
3.2. Případná změna ceny by byla provedena dodatkem k této smlouvě.  

3.3. V ceně dle bodu 3.1. tohoto článku není zahrnuta daň z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“). DPH bude k ceně v zákonem stanovené sazbě připočtena a objednatel je 

povinen ji zaplatit. 

 

IV. 
Podmínky plnění 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli k provedení díla a rozsahu uvedeném v této 

smlouvě. 

4.2. Místem plnění pro převzetí a předání předmětu plnění je: 

Areál dílen Martinov DPO – středisko vrchní vedení, Martinovská 3293/40 ,723 00 

Ostrava-Martinov. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění v rozsahu podle čl.2.1. této 

smlouvy v termínu do 15.7.2019, nebude-li dohodnuto jinak. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje provést kontrolu a oživení systému osazeného systému 

objednatelem podle čl.2.2., nejpozději do 20.8.2019. Tato kontrola a oživení systému 

podle čl.2.2. započne na základě elektronické výzvy objednatele emailem na adresu 

xxxxxxxxxxxxxx nejpozději 10 dní před tímto termínem, nebude-li dohodnuto jinak.  

4.5. Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude realizováno na základě protokolu o 

předání a převzetí vyhotoveného zhotovitelem. Předáním a převzetím se rozumí 

převzetí předmětu plnění objednatelem v místě plnění, přičemž toto převzetí je 

objednatel povinen potvrdit na protokolu o předání a převzetí. 

4.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí hotového díla s třídenní lhůtou pro 

převzetí hotového díla na kontaktní e-mail: xxxxxxxxxxxxx. 
 

 
 

V. 
Platební podmínky 

 

5.1. Podkladem pro fakturaci ceny je objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí 

(viz bod 4.5.). Tento protokol tvoří nedílnou součást faktury. 

5.2. Den předání a převzetí díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.  Do 15 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu. 
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Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den 

po jejím odeslání.  Smluvní strany se dohodly na úhradě formou bezhotovostního 

bankovního převodu. Úhradou se rozumí připsání peněžních prostředků na bankovní 

účet uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem. 

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně ostatních náležitostí 

stanovených touto smlouvou (zejména číslo smlouvy). Pokud faktura nebude 

obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Společně s vrácenou fakturou je objednatel povinen písemně vyznačit 

důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 

začne plynout až doručením opravené faktury zpět objednateli. 

5.4. Zhotovitel může fakturu vystavit ve formátu PDF, opatřit ji zaručeným elektronickým 

podpisem a zaslat elektronickou poštou na adresu xxxxxxxxxxx.  Poštou pak fakturu 

již neposílá. V tomto případě je nutné, aby byly naskenovány do formátu PDF, 

podepsány zaručeným elektronickým podpisem a současně s fakturou zaslány 

elektronickou poštou i přílohy (protokol o předání a převzetí).  

5.5. V případě prodlení objednatele s placením sjednané ceny za provedení plnění je 

zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Úrok z 

prodlení lze uplatnit od 14. dne prodlení po lhůtě splatnosti. 
 

VI. 
Záruční podmínky 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, jakosti a provedení podle této smlouvy a 

přejímá závazek, že provedené dílo bude po dobu 25 měsíců ode dne jeho předání 

způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová 

smluvené, jinak obvyklé vlastnosti (bude splňovat určené technické parametry a bude 

v souladu s příslušnými normami a předpisy). Záruka na dodávku materiálu se 

stanovuje na 24 měsíců. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má provedené dílo v době 

jeho předání objednateli a dále za ty, které se na něm vyskytnou v záruční době 

uvedené v bodu 6.1. 

6.3. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad provedeného díla v rámci 

záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen vytýkané vady poté, co 

mu budou oznámeny, vlastním nákladem a v dohodnutém termínu odstranit, přičemž 

pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat 

přiměřenou slevu z ceny za provedení díla či od této smlouvy odstoupit. Další nároky 

objednatele plynoucí mu z titulu vad z obecně závazných právních předpisů tím nejsou 

dotčeny.  

6.4. Objednatel je povinen vady provedeného díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. Konkrétní popis 

reklamace objednatel uvede v objednávce opravy prováděné v záruce.  

6.5. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na provedené dílo. 

 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

7.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
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Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění zajistí zhotovitel, přičemž se o tom 

zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu na e-mail xxxxxxxxxxxx 

nebo do jeho datové schránky.    

7.2 Změny a dodatky této smlouvy smí být provedeny pouze písemně, a to formou 

číslovaných dodatků. 

7.3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní 

poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona 

č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

7.4 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 

nahradit takové ustanovení novým. 

7.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení. 

7.6 Objednatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je 

povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených 

v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. 

7.7 Podpisem této smlouvy dále bere objednatel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava 

a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv,  

zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

7.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez 

nátlaku či jinak nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. Na důkaz vůle být 

touto smlouvou vázáni připojují své podpisy. 

 

 
 

Příloha č. 1: Všeobecné smluvní podmínky – BOZP 

 

 
 

Za zhotovitele       Za objednatele 
 

V Ostravě dne:      V Praze dne:  

 

 

…………………………………….    ………………………………….. 

              xxxxxxxxxxxxxx                Ing. Luděk Valtr 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            předseda představenstva 

   Dopravní podnik Ostrava a.s.    Elektrizace železnic Praha a.s. 


