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 č. smlouvy Objednatele: 000668 00 19 
č. kontraktu Objednatele: 9002002921 

 č. smlouvy Zhotovitele:       21/2019/P 
 
 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 1746 odst. 2 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

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 „Objednatel“) 
 

a 
 

Sklenář s.r.o. 
se sídlem: Na Pustině 152, 564 01 Dlouhoňovice 
zastoupená:  Ing. Luďkem Sklenářem, Ing. Petrem Sklenářem, jednateli 
IČO: 25280546 
DIČ: CZ25280546 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 0177386543 / 0300 
OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12464 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též „Smluvní strany, jednotlivě pak „Smluvní strana“) 
 
 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 26.04.2019, č. j. 
1000194403 s názvem „Opravy ručních přístrojů MiniProf Wheel systém“, jehož 
výsledky jsou pro Zhotovitele závazné, na uzavření této Rámcové smlouvy o Dílo (dále jen 
„Smlouva“). 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při 
zajišťování oprav ručních přístrojů MiniProf Wheel systém a jejich příslušenství, 
včetně jejich kalibrace (dále jen „Dílo“). 

1.2 Dílo bude prováděno na základě jednorázových objednávek. Povinnost provést Dílo 
vzniká Zhotoviteli doručením objednávky vystavené v souladu s touto Smlouvou ve 
smyslu odst. 5.1 této Smlouvy a jejím potvrzení Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
přijetí objednávky Objednateli obratem potvrdit. 

1.3 Tato Smlouva nezakládá právo Zhotovitele po Objednateli vyžadovat provedení 
budoucích objednávek. 
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2. MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Místem plnění jsou provozovny Objednatele: 

Vozovna Hloubětín  – Na Obrátce 16, Praha 9, 
Vozovna Kobylisy  – Horňátecká 700/25, Praha 8, 
Vozovna Motol – Plzeňská 101/219, Praha 5, 

Vozovna Pankrác – Náměstí Hrdinů 725/13, Praha 4, 
Vozovna Strašnice – Starostrašnická 25/55, Praha 10, 

Vozovna Vokovice – José Mártího 259/39, Praha 6, 
Vozovna Žižkov – Biskupcova 2905/52, Praha 3, 

odd. Konstrukce a technické specifikace, U Vozovny 590/6, Praha 10. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena za provádění Díla je Smluvními stranami sjednána v souladu se specifikací ceny 
podle rozsahu opravy konkrétního zařízení bez DPH. Cena každé opravy je dána součtem 
použitých náhradních dílů, ceny za práci dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Ceny uvedené 
v Příloze č. 1 jsou závazné po celou dobu účinnosti této Smlouvy. 

3.2 Cena dle Přílohy č. 1 této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné 
k provedení Díla, včetně nákladů na technické vybavení a materiálové zabezpečení 
servisního technika a ceny za dopravu. Náklady na dopravu přístrojů k Zhotoviteli hradí 
Objednatel, náklady na dopravu přístrojů zpět k Objednateli hradí Zhotovitel. Cena za 
kalibraci jednoho ručního přístroje je 25.988,- Kč bez DPH (slovy: 
Dvacetpěttisícdevětsetosmdesátosm Kč bez DPH) za podmínky, že přístroj bude 
kalibrován do 12ti měsíců od předchozího data kalibrace zařízení nebo jeho pořízení. Po 
uplynutí této lhůty činí cena kalibrace jednoho ručního přístroje 34.650,- Kč bez DPH 
(slovy: Třicetčtyřitisícšestsetpadesát Kč bez DPH).  

 K ceně bude účtována DPH dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen „DUZP“).  

Každá faktura – daňový doklad, (dále jen „faktura“) bude vystavená v zákonné lhůtě 
od DUZP a bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, bude mít zejména tyto náležitosti: 
(a) číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

(b) číslo objednávky Objednatele, 

(c) přílohu – předávací protokol se soupisem provedených prací a použitých 
náhradních dílů, 

(d) den vystavení a vyznačení splatnosti faktury, 

(e) IČO Objednatele a Zhotovitele, 

(f) bankovní spojení Zhotovitele, 

(g) fakturovanou sumu (v členění na základ daně, DPH, suma celkem, včetně DPH), 
(h) razítko a podpis zodpovědné osoby Zhotovitele, 

(i) kód klasifikace produkce CZ – CPA. 

3.3 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované dle článku 3. této Smlouvy, nebo bude neúplná, nebo 
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. 

3.4 Faktura bude Zhotovitelem odeslána doporučeně ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 



Stránka 3 z 7 

Objednatele. 

3.5 DUZP je den podpisu předávacího protokolu. 

3.6 Faktura je splatná ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jejího prokazatelného doručení do 
dispozice Objednatele. 

3.7 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele uveřejněné 
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude 
mít daný účet uveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po 
uveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se 
v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující 
nezaplacenou DPH. 

3.8 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 DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

3.9 Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. ZÁRUKY 

4.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s touto 
Smlouvou a přejímá závazek, že Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak 
k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, tj. zejména plnou 
funkčnost, a to jak v době předání, tak po dobu záruční lhůty, která činí 12 měsíců od 
předání řádně provedeného Díla. Vady řádně vytčené v záruční době je Zhotovitel 
povinen bezodkladně, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů započít s odstraňováním 
závady popř. dohodnout s Objednatelem náhradní řešení. 

 

4.2  Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací, nebo používáním 
přístroje v rozporu s technickými podmínkami. 

 

4.3 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé na mechanických a elektrických částech 
přístroje způsobené neodbornou obsluhou prováděnou Objednatelem nebo třetí osobou, 
ani za škody vzniklé běžným opotřebením přístroje či vzniklé v důsledku působení 
souvisejícího zařízení. 

5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel je před započetím opravy povinen informovat e-mailem pracovníka 
Objednatele – dle odst. 9.1 této Smlouvy, o předpokládané výši opravy a vyčkat na jeho 
písemný souhlas (e-mailem). V případě, že Objednatel nebude s opravou za daných 
podmínek souhlasit, sdělí Zhotoviteli písemně nesouhlas s opravou, a přístroj bude 
vrácen Objednateli neopravený. Zhotovitel vyúčtuje pouze náklady na dopravu a 
diagnostiku. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést opravu na základě objednávky do 30 pracovních dnů po 
doručení zařízení na náklady a riziko Objednatele na adresu Zhotovitele, nebude-li 
dohodnuto jinak. Doba související s plněním ujednání v odst. 5.1 této Smlouvy se do 
lhůty nezapočítává. 

5.3 O každé opravě bude sepsán předávací protokol. Pokud budou při předání shledány 
Objednatelem vady, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu s tím, že Zhotovitel je 
povinen skutečnost neprodleně posoudit a v případě uznání vad tyto odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného oznámení vady 
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Objednatelem a doručení zařízení na náklady a riziko Objednatele na adresu 
Zhotovitele, nebude-li dohodnuto jinak. O odstranění vad bude sepsán Protokol o 
odstranění vad, který se stane součástí předávacího protokolu opraveného Díla. 

5.4 Po každé opravě vlastního měřícího zařízení, která to vyžaduje, provede Zhotovitel jeho 
kalibraci za cenu uvedenou v ceníku. Kalibrační protokol Zhotovitel předá Objednateli 
zároveň s opraveným zařízením. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Objednatel se zavazuje: 

(a) objednávky zasílat na e-mailovou adresu: 

(b) zajistit doručení zařízení určeného k opravě do provozovny Zhotovitele 
v originálním přepravním kufru. 

6.2  Zhotovitel se zavazuje: 

(a) zajistit doručení opraveného zařízení zpět do provozovny Objednatele, ze které 
bylo zařízení odesláno k opravě, 

(b) udržovat pojištění ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) pro 
případné škody, které by způsobil Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s prováděním Díla, po celou dobu plnění této Smlouvy a umožnit Objednateli 
kdykoliv na jeho výzvu si existenci a výši tohoto pojištění ověřit, a to nejpozději do 
2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele, 

(c) mít po celou dobu plnění Díla dostatečnou kapacitu svých zaměstnanců pro rozsah 
požadovaných prací, 

(d) mít po celou dobu plnění Díla technické a materiálové vybavení k provádění 
požadovaných prací. 

6.3  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má potřebná oprávnění a odbornou způsobilost ke 
splnění svých závazků z této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje neopravitelné části, vyměněné při opravě, vrátit spolu 
s opraveným přístrojem Objednateli. 

7. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva se 
sjednává se na dobu 4 let ode dne účinnosti.  

7.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy či od konkrétní objednávky bez 
dalšího v těchto případech: 
(a) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle platných 

předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, 
které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat, 

(b) bude-li Zhotovitel plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu s pokyny 
Objednatele, 

(c) podá-li Zhotovitel jako dlužník insolvenční návrh, 
(d) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, 

(e) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou, 

(f) přes předchozí písemné upozornění zástupce Objednatele Zhotovitel opakovaně a 
hrubě neplní své povinnosti podle této Smlouvy, 

(g) Zhotovitel nepředal Objednateli na výzvu pojistnou smlouvu, 
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(h) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů vyjmenovaných 
v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

7.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) Objednatel vstoupil do likvidace, nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny), 

(c) Objednatel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

7.4 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení 
důvodu s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. Výpovědní doba počíná plynout prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé Smluvní straně 
doručena. Výpověď nebude mít vliv na akceptované konkrétní objednávky, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.5 V případě odstoupení od konkrétní objednávky má Zhotovitel nárok na úhradu již 
provedeného plnění na základě této konkrétní objednávky. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Při nedodržení termínu plnění Zhotovitelem dle odst. 5.2 této Smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty konkrétní 
objednávky, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den 
prodlení. Zhotovitel není povinen tuto smluvní pokutu uhradit, pokud nedodržení 
termínu bylo způsobeno Objednatelem nebo vyšší mocí. 

8.2 V případě nedodržení termínu odstranění vad vytčených v předávacím protokolu (odst. 
5.3 této Smlouvy) nebo v případě nedodržení termínu odstranění vad vytčených v záruční 
lhůtě (odst. 4.1 této Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč (slovy: Pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení se 
splněním dané povinnosti. 

8.3 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 6.2 bod (b) udržovat pojištění nebo 
jeho existenci Objednateli prokázat, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: Pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s plněním dané povinnosti. 

8.4 Závazek Zhotovitele splnit povinnosti sjednané v této Smlouvě zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká. 

8.5 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů 
od doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet 
Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní 
pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

9. KONTAKTNÍ OSOBY 

9.1 Kontaktními osobami ze strany Objednatele ve věcech technických jsou: 

9.2 Kontaktními osobami ze strany Zhotovitele jsou: 

Ve věcech smluvních: 

Ing. Luděk Sklenář       
Ve věcech technických: 
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Ing. Petr Sklenář         
9.3 Kontaktní osoby Objednatele nejsou oprávněny měnit tuto Smlouvu. Kontaktní osoby 

lze měnit jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé Smluvní straně. 
Změna je vůči Smluvní straně účinná okamžikem, kdy jí byla oznámena. 

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Veškerá vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá z této Smlouvy se budou 
řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy, které se 
nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy 
v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších 
předpisů v platném a účinném znění. 

10.2 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. 

10.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za 
Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

10.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(splatné nebo dosud nesplatné). 

10.5 Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem v platném a účinném znění. 

10.6 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
Smlouvy (včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost 
a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí 
tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, 
vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé 
z ustanovení této Smlouvy (včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) 
zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této Smlouvy obdobně podle 
ustanovení § 576 Občanského zákoníku. 

10.7 Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

10.8 Práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy přecházejí v souladu s právními 
předpisy na jejich právní nástupce. 

10.9 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna převést svá práva či závazky vzniklé na 
základě této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany. 

10.10 Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, je 
takovéto ujednání neplatné. Neplatnost takovéto změny je možné namítnout i v případě, 
bylo-li již plněno. 

10.11 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou 
by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
Smlouvy. 

10.12 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. 
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Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této Smlouvy 
výslovně nevyplývají. 

10.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna 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 zákona 
č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a bere na vědomí, že informace týkající se 
plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně oprávněně požádají 
a bude existovat právní nárok na jejich poskytnutí. 

10.15 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. 

 

 

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 – Ceník  

 
V Praze dne:   V Dlouhoňovicích dne:  
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele 
 
 
 
 

……………………………………. …………………………..…….... 
Ing. Petr Witowski Ing. Luděk Sklenář 
předseda představenstva       jednatel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,      Sklenář s.r.o. 
akciová společnost 
 
 
 
 

……………………………………. …………………………..…….... 
Ing. Ladislav Urbánek  Ing. Petr Sklenář 
místopředseda představenstva      jednatel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,       Sklenář s.r.o. 
akciová společnost 


