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Č. smlouvy objednatele: 000700 00 19 

           Č. kontraktu objednatele: 9001000019 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

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 

 

Otto Christ Wash Systems spol. s r.o. 

se sídlem:  Koterovská 534/175, 326 00 Plzeň  

zastoupená:    Ing. Alenou Volfovou, prokuristou 

IČO:    25220349 

DIČ:  CZ25220349, plátce DPH 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu:  78855009/2700 

OR:  KS v Plzni, oddíl C, vložka 9783 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“) na základě 

výsledku poptávkového řízení ze dne 24. 6. 2019, č. 1000215693 s názvem “Opravy mycích 
linek značky Christ, čističek odpadních vod Christ včetně dodávek provozních náplní“. 
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1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Účelem této smlouvy je zajistit rámcový smluvní vztah mezi smluvními stranami při 
plnění jednotlivých (dále též „konkrétních“) objednávek dle této smlouvy. 

1.2 Předmětem této smlouvy je upravit závazek smluvních stran při provádění oprav 
zařízení mycích linek značky Christ včetně čističek odpadních vod Christ (ČOV) 
instalovaných v areálech objednatele zhotovitelem. Mycí rámy jsou Určeným 
technickým zařízením (UZT) a jejich provoz podléhá Drážnímu zákonu. O provedení 
jednotlivých oprav bude sepsán předávací protokol - servisní záznam. 

1.3 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět dílo, kterým se rozumí 
poskytování služeb uvedených v bodu 1.2. této smlouvy na zařízeních uvedených 
v příloze č. 1 této smlouvy, a závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo 
zaplatit dohodnutou cenu.  

1.4 Dílo bude prováděno na základě čtvrtletních objednávek a na základě konkrétní e-

mailové výzvy (objednávky) Objednatele, zaslané na základě konkrétní nabídky 
Zhotovitele. Povinnost provést dílo vzniká zhotoviteli doručením e-mailové výzvy na 
základě objednávky vystavené v souladu s touto smlouvou. 

1.5 Objednatel není povinen na základě smlouvy provést jakoukoliv objednávku. Smlouva 

nezakládá kontraktační povinnost objednatele a zhotovitel nemá na základě smlouvy 
exkluzivitu, pokud jde o provádění díla, tj. objednatel může provést dílo i 
prostřednictvím třetí osoby. S ohledem na výše uvedené nemá zhotovitel nárok na 
náhradu jakékoli újmy či škody, včetně škody ve smyslu § 1729 Občanského zákoníku, 
pokud objednatel nezašle jakoukoliv e-mailovou výzvu. 

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Místem plnění jsou provozy objednatele uvedené v Příloze č.1. 

2.2  Doba provedení díla bude uvedena v objednávce a upřesněna v konkrétní e-mailové 
výzvě. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena za provádění díla bude účtována v hodinových sazbách za práci dle Přílohy č. 2 
této smlouvy, včetně ceny za dopravu, ceny za spotřebované náhradní díly a ceny za 
chemické náplně Christ dle platného ceníku uvedeného v Příloze č. 3 této smlouvy. 
K ceně za práci mimo pracovní dobu stanovenou v Příloze č. 2 bude účtován přesčasový 
příplatek 25 % ve všedních dnech, 50 % o víkendech a 100 % o státních svátcích. 

Pokud státní svátek připadne na víkend, účtuje se pouze příplatek za práci o státním 
svátku. Ceny uvedené v Přílohách č. 2 a 3 jsou závazné a neměnné do 31. 12. 2020. Pro 

každý další rok může od ledna dojít ke změně smluvní ceny o výši inflace vyhlášené 
ČSÚ na internetové adrese
avšak pouze pokud rozdíl inflace oproti lednu předcházejícího roku přesáhne 1 %. 

Změna ceny bude provedena jednostranným písemným ohlášením adresovaným druhé 
smluvní straně a bude účinná ode dne doručení tohoto ohlášení. Zhotovitel není 
oprávněn účtovat objednateli jakékoli další náklady související s realizací díla. Cena dle 

Přílohy č. 2 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla, včetně 
nákladů na technické vybavení a materiálové zabezpečení servisního technika. Cena za 
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dopravu je závislá na počtu skutečně ujetých kilometrů do místa plnění, sazba za jeden 
kilometr je stanovena v Příloze č. 2 této smlouvy. K ceně bude účtována DPH dle 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2 Každá faktura – daňový doklad (dále jen faktura), bude vystavena podle § 28 

s náležitostmi § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude 

zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele a bude mít, 
kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti: 
a) číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 

b) číslo objednávky, 
c) přílohu – servisní záznam se soupisem provedených prací, 
d) vyznačení splatnosti, 
e) IČO objednatele a zhotovitele, 

f) bankovní spojení zhotovitele, 

g) razítko a podpis oprávněné osoby. 

3.3 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v bodu 3.1. až 3.3. 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 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den provedení servisní opravy nebo 
provedení prohlídky uvedený v předávacím protokolu - servisním záznamu. 

3.5 Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do dispozice objednatele. 

3.6 Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední 
den splatnosti připsána na bankovní účet zhotovitele.  

3.7 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 
98 písm. d) zákona o DPH. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru 
plátců a identifikovaných osob. 

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 se smlouvou a 

přejímá závazek, že dílo bude způsobilé pro užití ke smluvenému, jinak k obvyklému 
účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, po dobu uvedenou v bodu 4.2.  

4.2 Na vyměněné náhradní díly Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců, na provedenou 

práci 6 měsíců. 
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4.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením montážních či provozních předpisů 
výrobce zařízení objednatelem a/nebo třetí osobou, neodborným zásahem obsluhy nebo 

v důsledku živelných pohrom. 

4.4 Reklamace zjištěných vad musí být provedena písemně, do 30 dnů od jejich zjištění. 
4.5 Po dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady záruční doba neběží. 
4.6 Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 

za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen, 

nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, dokončit do 10 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je 
Zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace; o tom, že 
může Objednateli vzniknout škoda, bude Zhotovitel spraven spolu s reklamací. 

4.7 Důvodnost reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud 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.  

5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1 Dílo bude zhotovitelem prováděno v souladu s předpisy předepsanými výrobcem 
zařízení a v souladu s touto smlouvou a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen 

objednatele na případnou nevhodnost jeho požadavků upozornit. 
5.2 Jelikož jsou součástí díla práce na určených technických zařízeních (UTZ) dle 

zákona  266/1994 Sb. musí být pracovníci zhotovitele proškolení dle vyhlášky 100/1995 
Sb. § 8 a to v rozsahu: 

- Pro opravy mechanických částí bez zásahu do elektrických částí mycích rámů 
v rozsahu osoby poučené dle Vyhlášky 100/1995 Sb. 

- Pro opravy se zásahem do elektrických částí mycích rámů v rozsahu minimálně 
osoby znalé dle Vyhlášky 100/1995 Sb. 

5.3 Objednatel nahlásí poptávané opravy na servisní službu zhotovitele (tel.

e-mail: Veškeré telefonicky nahlášené požadavky je třeba 
potvrdit e-mailem. Hlášení bude obsahovat vždy co nejpřesnější popis závady tak, aby 

bylo možno: 
- Provést opravu na základě telefonické konzultace jako přednostní řešení před 

uskutečněním výjezdu. 

- Vybavit servisní vozidlo Zhotovitele specifickými náhradními díly, které nejsou ve 
výbavě při standardním výjezdu. 

5.4 Zhotovitel bude provádět dílo na základě konkrétní e-mailové výzvy. Objednávka 
zaslaná objednatelem je návrhem příslušné smlouvy o dílo. Smlouva vzniká 
v okamžiku bezvýhradného přijetí objednávky zhotovitelem. Pokud zhotovitel 
nepřijme objednávku bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká. Pokud zhotovitel připojí 
k objednávce dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, vzniká smluvní vztah až 
v okamžiku jejich výslovného potvrzení objednatelem. Smlouva mezi smluvními 
stranami nevznikne přijetím objednávky zhotovitelem s jakýmikoliv (byť i 
nepodstatnými) dodatky, výhradami, omezeními nebo jinými změnami. Jakákoliv 
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změna objednávky zhotovitelem představuje nový návrh smlouvy, která vyžaduje jeho 
písemné přijetí objednatelem. 

5.4 Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  
a) identifikační údaje objednatele (údaje dle obchodního rejstříku, včetně 

spisové značky, sídla, IČO, DIČ), 
b) informace o bankovním spojení objednatele, 
c) jméno a podpis osoby oprávněné za objednatele k uskutečnění 

objednávky, včetně razítka objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele (IČO, DIČ, případně údaje dle jiné 

evidence), 

e) jednoznačné určení díla a termín provedení díla, 

f)  místo realizace díla 

 

Zhotovitel akceptuje objednávku tak, že připojí podpis odpovědné osoby s otiskem 
razítka zhotovitele na formulář zaslaný objednatelem zhotoviteli a takto potvrzený 
formulář obratem doručí zpět objednateli, nejdéle však ve lhůtě 7 pracovních dní od 
doručení. Na formulář musí být doplněny tyto náležitosti:  

a) jméno a podpis osoby oprávněné za zhotovitele k akceptaci objednávky, 
b) evidenční číslo objednávky přiřazené zhotovitelem, 

c) jednoznačné určení díla, 

5.5 O provedení každé opravy je zhotovitel povinen sepsat předávací protokol – servisní 
záznam, který musí být potvrzen pověřeným pracovníkem objednatele, uvedeným 

v Příloze č. 1, této smlouvy. Předávací protokol musí obsahovat datum a hodinu 
zahájení díla, jeho průběh, spotřebovaný materiál, datum a hodinu dokončení díla. 

Každá ze smluvních stran obdrží jednu kopii servisního záznamu. Pokud pověřený 
pracovník objednatele odmítne servisní záznam podepsat, uvede v něm důvody tohoto 
odmítnutí. 

5.6 Pokud povaha poruchy mycího portálu neumožní provést dílo ve lhůtě uvedené 
v objednávce, musí Zhotovitel nejpozději do 1 dne od zahájení provádění díla 

informovat Objednatele a navrhnout časový postup opravy. 
5.7 Zhotovitel se zavazuje provádět opravy pouze na vyhrazených místech v objektu 

objednatele dle Přílohy č. 1 této smlouvy.  

5.8 Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům zhotovitele, kteří budou mít jmenovité 
povolení ke vstupu, stálý přístup do vyhrazených míst objektu, parkování v areálu 
objednatele, a základní hygienické zázemí, a to denně.  

5.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi podle této smlouvy, je oprávněn žádat na zhotoviteli 
neprodlené odstranění zjištěných vad. 

5.10 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli nezbytně nutné informace potřebné k 
zajištění řádného plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

5.11 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. 
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6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Objednatel se zavazuje: 

- zadávat dílčí objednávky pouze na e-mailovou adresu

6.2 Zhotovitel se dále zavazuje: 
 - používat pro opravy originální náhradní díly  

- zdržovat se v prostorech objednatele pouze v místě plnění dle bodu 2.1. této smlouvy 
a řídit se pokyny pracovního dohledu, 

- zajistit u odpovědného pracovníka Objednatele vystavení čipových karet pro všechny 
pracovníky zhotovitele vstupující do objektů objednatele, 

- Zhotovitel bere na vědomí, že bez čipové karty nebude umožněn vstup jeho 
pracovníkům do prostor a objektů Objednatele a zároveň se zavazuje při ztrátě 
čipové karty uhradit tuto v plné ceně Objednateli a to ve výši 200,- Kč, 

- po ukončení smlouvy vrátit všechny čipové karty odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele, 

- že vedoucí zaměstnanci zhotovitele budou před zahájením prací proškoleni 
z požárních předpisů a předpisů BOZP a jejich prostřednictvím si zhotovitel bude 

zajištovat proškolení dalších zaměstnanců sám, 

- že zaměstnanci zhotovitele budou mít při provádění díla v prostorách objednatele na 
viditelném místě visačku se svým jménem, fotografií a názvem příslušné firmy, 
název firmy musí mít i na zádech svého pracovního oděvu, 

- udržovat pojištění pro případ škody způsobené v souvislosti s prováděním díla, ve 

výši min. 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) a to po celou dobu 

plnění této smlouvy, 

- kdykoliv na požádání objednatele prokázat existenci a platnost výše uvedeného 
pojištění, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele, 

- mít po celou dobu plnění díla dostatečnou kapacitu svých zaměstnanců pro provedení 
díla, 

- mít po celou dobu provádění díla dostatečné technické a materiálové vybavení. 
6.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má potřebné oprávnění a odbornou způsobilost ke 

splnění svých závazků z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 

porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

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. a sjednává se 
na dobu neurčitou. 

7.2 Smlouva může být písemně vypovězena kteroukoliv smluvní stranou i bez udání 
důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná plynout od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

7.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez dalšího, pokud: 
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 poruší zhotovitel některou z povinností dle této smlouvy nebo dle platných předpisů, 
technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, 
které je povinen při plnění této smlouvy dodržovat, 

 bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto smlouvou v rozporu s pokyny 

objednatele, 

 podá zhotovitel jako dlužník návrh na zahájení insolvenčního řízení, 
 vstoupí zhotovitel do likvidace, 

 bude zhotovitel pravomocně odsouzen za kterýkoliv z trestných činů uvedených v 
§ 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, 

 pozbude zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provedení díla. 

7.4 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Při prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle konkrétní objednávky, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla dle konkrétní objednávky bez 
DPH a to za každý započatý den prodlení. 

8.2 Při porušení povinnosti odstranit záruční vady ve lhůtě uvedené v bodu 4.6 uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/den prodlení u vad, v jejichž 

důsledku by mohla vzniknout škoda a ve výši 100- Kč/den prodlení u ostatních vad. 
8.3 Při porušení povinnosti udržovat pojištění nebo jeho existenci objednateli na výzvu 

prokázat podle bodu 6.2. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

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

8.5 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty 
jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře, která musí obsahovat specifikaci porušené 
smluvní povinnosti. 

8.6 Promlčecí doba pro uplatnění smluvní pokuty se stanovuje na 5 let. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Kontaktní osoby objednatele jsou uvedeny v Příloze č. 1: 

 

9.2 Kontaktními osobami zhotovitele jsou: 

 p. Volfová tel.

 

9.3 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. 
Za změnu této smlouvy se nepovažuje změna výše uvedených kontaktních osob, 
kterou je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna provést písemným oznámením 
druhé smluvní straně. Toto oznámení je vůči druhé smluvní straně účinné okamžikem, 
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kdy jí bude doručeno. 
9.4 Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní 

nástupce. 
9.5 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 
smlouvě přikládají. 

9.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom. 

9.7 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 podle § 504 občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

9.8 Smluvní 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. 

9.9 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 
projiného 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. 
9.10 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 objednatel 
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proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program 
předcházení trestné činnosti a Etický kodex  

9.11 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. 

9.12 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. 

9.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Seznam zařízení včetně kontaktních osob 

Příloha č. 2 - Ceník náhradních dílů 

Příloha č. 3 – Ceník náplní 
 

 

V Praze dne:      V Praze dne: 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski     Ing. Alena Volfová 

předseda představenstva    prokurista 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   Otto Christ Wash Systems s.ro.              

akciová společnost 
 

 

 

 

 

_________________________                                 

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                            

místopředseda představenstva    

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    

akciová společnost 
 

  

   


