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RÁMCOVÁ DOHODA O KONSIGNAČNÍM SKLADU A O POSKYTOVÁNÍ DODÁVEK 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 000783 00 19 
 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ nebo „o.z.“), a na 
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o zadávání veřejných zakázek“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

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

Zastoupené: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem 
Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČ:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1930731349/0800 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

 

Dodavatel:  ELEKTROMETAL SERVIS  Ing. Hilský a syn, spol. s.r.o. 
se sídlem:  Horovo náměstí 411/1, Libeň, 180 00 Praha 8   
Zastoupena:  Allanem Hilským, jednatelem 

IČ:   45807477 

DIČ: CZ45807477 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  897649081/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 12136 

(dále jen „Dodavatel“) 
 
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

 

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
1.1 Objednatel dne 8. 4. 2019 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na nadlimitní 

veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – 

konsignace“, část 3 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 3“ 

(dále jen „Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadána v rámci 
otevřeného řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.2 Nabídka Dodavatele byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění této části 

Veřejné zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto rámcovou 
dohodu (dále jen „Rámcová dohoda“). 

  

2 ÚČEL A PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

2.1 Účelem této Rámcové dohody je efektivní zásobování Objednatele náhradními díly tramvají 
(dále jen „Dodávky“ nebo „Zboží“) Dodavatele, a to prostřednictvím zřízení a provozování 
konsignačního skladu. 
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2.2 Předmětem této Rámcové dohody je závazek Dodavatele zřídit u Dodavatele konsignační 
sklad, jakož i povinnost Dodavatele udržovat v konsignačním skladu stanovené množství 
příslušného druhu Zboží. Předmětem této Rámcové dohody je rovněž povinnost Objednatele 
umožnit Dodavateli zřízení konsignačního skladu a povinnost zaplatit Dodavateli za 
odebrané Zboží sjednanou cenu. 

 

3 ZŘÍZENÍ KONSIGNAČNÍHO SKLADU A DODÁVÁNÍ ZBOŽÍ 

3.1 Dodavatel je povinen zřídit konsignační sklad nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů 
ode dne nabytí účinnosti této Rámcové dohody, a to na adrese skladu K100, Ústřední dílny 
DP, 

3.2 Dodavatel je povinen ke dni zřízení konsignačního skladu dodat do konsignačního skladu 
stanovené množství a druh Zboží, a to dle Přílohy č. 1 této Rámcové dohody, a dále je 

povinen udržovat minimální množství Zboží v konsignačním skladu dle Přílohy č.1 této 
Rámcové dohody. O aktuálním stavu skladových zásob Zboží bude Dodavatel informován 
prostřednictvím oznámení Objednatele, a to konkrétně prostřednictvím soupisů odebraného 
Zboží dle čl. 3.6 níže, přičemž doplnění Zboží v rozsahu tohoto soupisu provede Dodavatel 

do 2 pracovních dnů od oznámení o soupisu odebraného Zboží. 

3.3 Objednatel přejímá Zboží do konsignačního skladu proti potvrzení dodacího listu 
k uskladnění, ke dni tohoto potvrzení se Zboží považuje za dodané. Předpokladem potvrzení 
dodacího listu je dodání veškeré potřebné a dle obchodního styku běžné dokumentace Zboží, 
včetně technické a bezpečnostní dokumentace, resp. návodu k použití v českém jazyce, 
nemá-li je již Objednatel prokazatelně k dispozici. Dodavatel odpovídá za to, že dodané 
Zboží splňuje veškeré smluvené požadavky a je nejvyšší jakosti. Dodané Zboží musí být 
certifikováno pro použití na drážních vozidlech, a tato skutečnost musí být před dodáním 
doložena. U Zboží, na kterých se provádí svařování, požaduje zadavatel jako další 
předpoklad dodání doložení prohlášení o provedení svarů dle ČSN EN ISO 15085-2, včetně 
atestů základních a přídavných materiálů pro svary použitých. Vadné Zboží zjištěné 
Objednatelem při převzetí nebo později do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Dodavatel je 

povinen nahradit Zbožím bez vad.  

3.4 Zboží uskladněné v konsignačním skladu je vlastnictvím Dodavatele, nebezpečí škody na 
Zboží nese až do okamžiku odebrání Zboží Objednatelem z konsignačního skladu 
Dodavatel.  

3.5 Zboží se stává vlastnictvím Objednatele a nebezpečí škody na Zboží přechází na Objednatele 

okamžikem odebrání z konsignačního skladu, přičemž tento den bude vždy vyznačen 
v soupisu odebraného Zboží dle čl. 3.6 níže. Odebrání Zboží z konsignačního skladu se 
považuje za dílčí kupní smlouvu (dále jen „dílčí Dodávky“), kdy cena jednotlivého Zboží je 
stanovena v Příloze č. 1 této Rámcové dohody. Zboží uskladněné, avšak neodebrané 
z konsignačního skladu je Dodavatel povinen z konsignačního skladu vyklidit bez jakékoli 
náhrady ze strany Objednatele k poslednímu dni trvání této Rámcové dohody. 

3.6 Objednatel je oprávněn odebírat Zboží z konsignačních skladů kdykoli v rozsahu svých 
potřeb. Soupis odebraného Zboží je každý den automaticky zasílán na elektronické kontaktní 
adresy Dodavatele sdělené ke dni uzavření této Rámcové dohody s tím, že tento soupis bude 

sloužit jako podklad pro fakturaci kupní ceny za odebrané Zboží a kromě specifikace 
odebraného Zboží a jeho množství bude obsahovat také datum odebrání jednotlivých 
položek z konsignačního skladu.  

 

4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění Veřejné zakázky je sklad K100, Ústřední dílny DP, 
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4.2 Plnění se poskytuje jako průběžné po celou dobu účinnosti Rámcové dohody. 

 

5 CENA  

5.1 Přílohu č. 1 této Rámcové dohody tvoří fixní jednotkové ceny Dodavatele, které jsou 
sjednány jako závazné, úplné a nepřekročitelné.  

5.2 Dodavatel prohlašuje, že tyto jednotkové ceny pokrývají veškeré jeho náklady spojené 
s poskytováním Dodávek a zřízením a provozováním konsignačního skladu, a to včetně 
přepravy, balení a souvisejících nákladů, které tato Rámcová dohoda výslovně nezmiňuje, 
měl-li Dodavatel o těchto nákladech vzhledem ke své profesionalitě vědět, jakož i včetně 
nákladů, které samostatně oceněny nejsou. 

5.3 Smluvní strany sjednaly, že k ceně bude vždy připočtena zákonná daň z přidané hodnoty, a 
to ve výši vyplývající z aktuálně účinných právních předpisů. 

5.4 V případě, že v České republice dojde k zavedení EURO jakožto úřední měny České 
republiky, bude proveden přepočet ceny na EURO, a to podle úředně stanoveného směnného 
kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny České republiky, 
hrazeny pouze v EURO. 

5.5 Dodavatel je oprávněn navrhnout odpovídající zvýšení jednotkových cen v případě, že míra 
inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle 

oficiálních údajů Českého statistického úřadu překročí 5 %. K navýšení může dojít pouze 
jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé může k navýšení 
dojít k 1. dubnu 2020, a to o míru inflace za období roku 2019. Navýšení bude realizováno 
dodatkem k této Rámcové dohodě. 

 

 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cena za Dodávky bude Objednatelem hrazena měsíčně zpětně, a to na základě daňového 
dokladu (faktury) vystavovaného Dodavatelem vždy na základě tzv. soupisů odebraného 
Zboží dle čl. 3.6 Rámcové dohody za předchozí kalendářní měsíc, tzn. skutečného objemu 
odebraného Zboží. Tyto soupisy odebraného Zboží dle čl. 3.6 Rámcové dohody budou 

nedílnou součástí daňového dokladu (faktury). 

6.2 Každý daňový doklad (faktura) bude vystaven v zákonné lhůtě od data uskutečnění 
zdanitelného plnění a bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.3 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Dodavatelem na základě této Rámcové dohody 
bude Dodavatel ve dvou vyhotoveních doporučeně zasílat Objednateli do tří (3) pracovních 
dnů ode dne jejich vystavení a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne 
jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání 
fakturované částky z účtu Objednatele. 

6.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Dodavateli do data jeho splatnosti daňový doklad 
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy 
ČR nebo touto Rámcovou dohodou, ve kterém budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) nebo ke kterému nebudou přiloženy 

všechny příslušné soupisy odebraného Zboží dle čl. 3.6 Rámcové dohody. V takovém 
případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně 
opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. 
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6.5 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Dodavatele 

ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

V případě, že Dodavatel 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. 

6.6 Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena 

až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

 

7 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel je povinen spolupracovat s Dodavatelem a poskytovat mu veškerou nutnou 
součinnost potřebnou pro řádné poskytování Dodávek a zřízení a provozování 
konsignačního skladu podle této Rámcové dohody, zejména poskytnout vyhrazené prostory 
pro konsignační sklad.  

7.2 Objednatel je povinen informovat Dodavatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro plnění této Rámcové dohody, a zejména pak průběžně poskytovat 
informace o odebraném Zboží dle čl. 3.6 této Rámcové dohody. 

7.3 Objednatel je povinen označit konsignační sklad identifikačními údaji Smluvních stran. 

7.4 Objednatel je povinen vést přesnou a průkaznou evidenci odebraného Zboží a soupisů 
odebraného Zboží dle čl. 3.6 Rámcové dohody.  

7.5 Objednatel je povinen umožnit kontrolu konsignačního skladu ze strany Dodavatele na jeho 
žádost doručenou min. 2 pracovní dny předem, jakož i poskytnout součinnost k inventuře 
Zboží uskladněného v konsignačním skladu v dohodnutém termínu s četností každých 6 
měsíců. Za případné nesrovnalosti ve stavu zásob Zboží odpovídá Dodavatel. 

7.6 Pokud Objednatel neposkytne v článku 7 této Rámcové dohody dohodnutou součinnost, 
má Dodavatel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který 
nemohl pracovat na plnění Rámcové dohody. 

 

8 POVINNOSTI DODAVATELE 

8.1 Dodavatel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou součinnost. 
Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro plnění této Rámcové dohody. 

8.2 Dodavatel je povinen poskytovat plnění řádně a včas, v termínech, v kvalitě, množství a dle 

podmínek sjednaných v této Rámcové dohodě, resp. jejich přílohách. Podrobná specifikace 

Dodávek je obsažena v Příloze č. 1 této Rámcové dohody. Dodavatel je povinen postupovat 

při poskytování Dodávek s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění 
této Rámcové dohody je Dodavatel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. 
Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Dodavatel za 

případnou škodu tím vzniklou. 

8.3 Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré vnitřní předpisy Objednatele, avšak pouze za 
podmínky, že bude s těmito vnitřními předpisy seznámen, což smluvní strany potvrdí 
podpisem písemného protokolu. 

8.4 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně 
Dodavatele poskytovat Dodávky dle této Rámcové dohody, budou při plnění dodržovat 
veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti a budou se řídit 
organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele. 
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8.5 Všechny podklady, data a hmotné nosiče předané Objednatelem Dodavateli na základě 
předávacího protokolu, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele.   

8.6 Dodavatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu Objednatelem 

dle této Rámcové dohody pro jiné účely, než je poskytování Dodávek. Nejpozději do 15 
pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Rámcové dohody je 

Dodavatel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté 
Objednatelem Dodavateli ke splnění jeho povinností podle této Rámcové dohody. O předání 
bude Dodavatelem vystaven předávací protokol, na kterém předání potvrdí svými podpisy 
oprávněné osoby dotčených Smluvních stran. 

8.7 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám 
Objednatele vůči Dodavateli. 

8.8 Dodavatel před uzavřením Rámcové dohody uzavřel pojistnou smlouvu na újmu způsobenou 
třetím osobám (vč. Objednatele) s limitem pojistného plnění alespoň na částku 5.000.000 Kč 
(slovy: pět milionů korun českých) a tuto skutečnost Objednateli řádně prokázal. Dodavatel 

je povinen zajistit platnost této pojistné smlouvy po celou dobu trvání Rámcové dohody a 
doklad o uzavření nebo platnosti takové pojistné smlouvy doložit Objednateli opakovaně do 
10 pracovních dnů ode dne jeho výzvy. 

8.9 Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele uvedené v Příloze č. 2 této Rámcové dohody 

nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pokud změna poddodavatele se má týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých Dodavatel 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel 
musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být 
Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo.  

8.10 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
Dodavatele;  

b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
Dodavatele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny plnění dle této Rámcové dohody, má 

Dodavatel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Dodavatel 

Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva 
Dodavatele, která se ke vzniku příslušné překážky váží, zejména Dodavatel nebude mít právo 
na jakékoli posunutí stanovených termínů poskytování Dodávek dle této Rámcové dohody. 

8.11 Dodavatel poskytne veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména k poskytnutí informací, 
k jejichž uveřejnění je Objednatel povinen. 

8.12 V případě, že pro řádné plnění této Rámcové dohody je nutná součinnost třetích osob, je 
Dodavatel povinen takovou součinnost zajistit.  

8.13 Dodavatel je povinen umožnit provádění (i opakovaně) auditu třetí stranou určenou 
Objednateli za účelem ověření naplnění požadavků Objednatelů na poskytované Dodávky. 

Dodavatel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k plnění Dodávek nezbytné. 
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9 ZÁRUKA ZA JAKOST 

9.1 Dodavatel odpovídá za to, že plnění této Rámcové dohody bude provedeno řádně a včas 
v souladu s touto Rámcovou dohodou, zadávacími podmínkami Zadávacího řízení, resp. 

nabídkou Dodavatele v Zadávacím řízení, a současně že výstupy z prováděných Dodávek 

budou způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachovají si smluvené 
či jinak obvyklé vlastnosti. Za vadu se nad rámec nebo vedle definic občanského zákoníku 
výslovně sjednává dodání menšího než objednaného množství, odchylka v jakémkoli 
parametru Dodávky, dodání jiného než objednaného druhu či vady s Dodávkou dodávaných 
dokladů. 

9.2 Dodavatel poskytuje záruku za to, že Dodávky nebudou mít právní vady a nebudou zatíženy 
právy třetích osob, která by omezovala nebo znemožňovala užití k účelu dle této Rámcové 
dohody. 

9.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli na dodané Dodávky záruku za jakost, kterou 

Dodavatel garantuje, že Dodávky budou mít smluvené či jinak obvyklé vlastnosti po dobu 

dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne odebrání Zboží z konsignačního skladu dle soupisu 

odebraného Zboží dle čl. 3.6 Rámcové dohody.  

9.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za vady a 
z odpovědnosti ze záruky dle vlastní volby právo: 

a) na slevu z ceny; 

b) na odstranění vady, a to dle volby Objednatele (dodáním nové Dodávky, nebo 
doplněním toho, co chybí); 

c) od příslušné dílčí Dodávky odstoupit. 

9.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za vady 
a z odpovědnosti ze záruky dle vlastní volby právo 

a) na slevu z ceny; 

b) na odstranění vady, a to dle volby Objednatele (dodáním nové Dodávky, nebo 
doplněním toho, co chybí). 

9.6 Volbu nároku z odpovědnosti za vady nebo z odpovědnosti ze záruky musí Objednatel učinit 
v oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li Objednatel svůj nárok ve 
lhůtě dle předchozí věty, má nároky jako při nepodstatném porušení smlouvy, přičemž volbu 
nároku má právo provést Dodavatel ve svém vyjádření k oznámení vady.  

9.7 Po dobu trvání záruky se Dodavatel zavazuje k bezodkladnému (max. do 30 dnů od výzvy 
Objednatele) odstranění/opravě vadných částí plnění za bezvadné, a to na vlastní náklady. 

9.8 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Zboží pro vady, za které 
odpovídá Dodavatel. 

9.9 Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Dodavatel povinen 
odstranit do 5 dnů od doručení výzvy Objednatele. 

 

10 SANKCE 

10.1 V případě prodlení Objednatele s platbou ceny za odebrané Zboží je Objednatel povinen 

uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši dle účinných právních předpisů z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

10.2 V případě prodlení Dodavatele se zřízením konsignačního skladu dle čl. 3.1 této Rámcové 
dohody bude Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý pracovní den prodlení. 
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10.3 V případě prodlení Dodavatele s dodáním Zboží v jakosti, množství a druhu dle této 
Rámcové dohody ve lhůtě dle čl. 3.2 (první části první věty) bude Dodavatel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty nedodaného Zboží ve smyslu 
jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této Rámcové dohody, a to  za každý započatý 
pracovní den prodlení. 

10.4 V případě prodlení Dodavatele s průběžným doplněním Zboží v jakosti, množství a druhu 
dle Přílohy č. 1 a ve lhůtě dle čl. 3.2 (druhé části druhé věty) této Rámcové dohody bude 
Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty 

nedoplněného Zboží ve smyslu jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této Rámcové 
dohody, a to za každý započatý pracovní den prodlení. 

10.5 V případě, že Dodavatel použije k plnění této Rámcové dohody třetích osob neuvedených 
v Příloze č. 2 této Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

a/nebo neposkytne veškerou součinnost při plnění povinností dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo neumožní provedení auditu dle čl. 
8.13 této Rámcové dohody, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé takovéto porušení. 

10.6 V případě, že Dodavatel porušil povinnost udržovat po celou dobu trvání této Rámcové 
dohody platnou pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám (vč. Objednatele) 
s limitem pojistného plnění alespoň na částku 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun 

českých), případně doklad o uzavření nebo platnosti takové pojistné smlouvy nedoloží 
Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne jeho výzvy, bude povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý 
den trvání porušení takové povinnosti. 

10.7 Smluvní strany sjednávají, že v případě nedodržení povinnosti odstranit včas reklamované 
vady dle čl. 9.7 a/nebo 9.9 této Rámcové dohody je Dodavatel dále povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za 

každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 

10.8 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 10 jsou splatné do patnácti (15) dnů ode dne 
doručení výzvy – faktury oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní 
straně.  

10.9 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet veškerých svých pohledávek vůči 
Dodavateli proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám 
Dodavatele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny. 

10.10 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, 
že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Rámcové dohody není dotčena povinnost 
Dodavatele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na 
kterou se smluvní pokuta vztahuje. 

 

11 UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO DÍLČÍCH DODÁVEK 

11.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců 
ode dne účinnosti Rámcové dohody nebo do vyčerpání částky odpovídající předpokládané 
hodnotě této části Veřejné zakázky, tj. částky 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesáti milionů 

korun českých) bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Předtím může být tato 
Rámcová dohoda ukončena pouze na základě dohody příslušných Smluvních stran, výpovědí 
dle níže uvedených podmínek nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s tímto 
článkem.  

11.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení 
od dílčí Dodávky v případě, že Dodavateli v průběhu jednoho (1) kalendářního roku 
minimálně ve 3 (třech) případech vznikla povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle 
čl. 10 Rámcové dohody. 
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11.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení od dílčí 
Dodávky v případě, že i) Dodavatel je s poskytováním Dodávek nebo odstraněním vad 

v prodlení alespoň 3 (tři) pracovní dny, ii) Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, iii) tato dodatečná přiměřená lhůta činí alespoň 3 

(tři) pracovní dny a iv) Dodavatel byl Objednatelem na možnost odstoupení upozorněn.  

11.4 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení 
od dílčí Dodávky v případě, že Dodavatel použil k plnění této Rámcové dohody třetích osob 
neuvedených v Příloze č. 2 této Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení od dílčí 
Dodávky v případě, že Dodavatel porušil udržovat po celou dobu trvání této Rámcové 
dohody udržovat pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného 
plnění alespoň na částku 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) anebo povinnost 

doklad o uzavření nebo platnosti takové pojistné smlouvy doložit Objednateli do 10 

pracovních dnů ode dne jeho výzvy, a nezjednal nápravu ani do 10 (deseti) kalendářních dnů 
od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě. 

11.6 Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého 
uvážení od dílčí Dodávky,  

a) v případě, že Dodavatel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, 

b) poruší-li Dodavatel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí 
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku 
založeného touto Rámcovou dohodou dodržovat, 

c) vstoupí-li Dodavatel do likvidace nebo bude-li zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny), 

d) pozbude-li Dodavatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Rámcovou dohodou, 

e) budou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku 

Dodavatele, 

f) bude-li na majetek Dodavatele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí.  

11.7 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení od dílčí 
Dodávky v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny po dobu delší než čtyřicet pět 
(45) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů 
od doručení písemné výzvy Dodavatele k nápravě. 

11.8 Odstoupení od Rámcové dohody nebo od dílčí Dodávky je účinné okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

11.9 Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu. 

Výpovědní lhůta v trvání šesti (6) měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla Dodavateli doručena písemná výpověď. Smluvní 
strany sjednaly, že pokud Dodavateli nevznikne povinnost zaplatit smluvní pokutu dle 
kteréhokoli z výše uvedených článků, právo vypovědět tuto Rámcovou dohodu může být 
uplatněno teprve po uplynutí 12 měsíců ode dne uzavření této Rámcové dohody. 

11.10 Dodavatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, 
přičemž výpovědní lhůta v trvání dvanácti (12) měsíců počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Objednateli doručena písemná 
výpověď. Dodavatel bere na vědomí, že důvodem této delší výpovědní lhůty je postavení 
Objednatele jako zadavatele vázaného předpisy o veřejném zadávání. 

11.11 Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se: 
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a) smluvních pokut, 

b) práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a  

c) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i nadále. 

12 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

12.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran: 

 

a) Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních (akceptace apod.) je: 

 

 

Oprávněnými osobami Objednatele ve věcech logistiky (dodávky, reklamace) je: 

 

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických je: 

 

 

b) Oprávněnými osobami Dodavatele ve věcech smluvních je: 

Allan Hilský,
 

Oprávněnými osobami Dodavatele ve věcech technických je: 

Allan Hilský, 

12.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této 
Rámcové dohody, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim 
k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech 
této Rámcové dohody. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné 
osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně 
oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení 
příslušného písemného oznámení. 

12.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Rámcové dohodě nebo 

která mají být učiněna na základě této Rámcové dohody, musí být učiněna písemně a druhé 
Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na 
adresu uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody nebo v tomto čl. 12 Rámcové dohody, není-
li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 12.1 této Rámcové dohody mohou veškeré změny 
a doplňky této Rámcové dohody být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu 
na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Rámcové dohodě podepsaným 
osobami oprávněnými zastupovat Objednatele a Dodavatele. Smluvní strany vylučují 
možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 obč. zák. 
Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 
2 obč. zák. 



 10 

13.2 Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Rámcové 
dohody či jednotlivé Dodávky bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Rámcové dohody či 
jednotlivé Dodávky (včetně této Rámcové dohody jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez 
souhlasu Dodavatele. Pro případ postoupení této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí 
Dodávky Smluvní strany vylučují právo Dodavatele podle § 1899 občanského zákoníku 
v souvislosti s takovým postoupením Rámcové dohody či jednotlivé dílčí Dodávky. 

13.3 Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Rámcové 
dohody či jednotlivé dílčí Dodávky, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se 
práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této Rámcové dohody, ani z jakéhokoli 
dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku 
či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí Dodávky nebude 

považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného 
úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním 
jakéhokoli práva v souvislosti s touto Rámcovou dohodou či jednotlivou dílčí Dodávkou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.4 Objednatel je povinen uhradit Dodavateli pouze škody způsobené Dodavateli porušením 
některé z povinností stanovených v této Rámcové dohodě či jednotlivé dílčí Dodávce ve 

formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Dodavatel se tímto vzdává práva na 
náhradu škody způsobenou neplatností této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí Dodávky 

Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.5 Tato Rámcová dohoda tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této 
Rámcové dohody a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi 

Smluvními stranami týkající se předmětu této Rámcové dohody. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný po uzavření této Rámcové dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Rámcové dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, 

pokud tato Rámcová dohoda nestanoví jinak. 

13.6 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Rámcové dohodě nechybí jakákoli náležitost, 
kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
Rámcové dohody. Vylučují se veškerá ustanovení občanského zákoníku týkající se 
předsmluvní odpovědnosti. 

13.7 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Rámcové 
dohodě a v jednotlivých dílčích Dodávkách. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí 
a praxe Smluvních stran, které z této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí Dodávky výslovně 
nevyplývají.  

13.8 Dodavatel výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 obč. zák. na sebe 
bere nebezpečí změny okolností. 

13.9 Tato Rámcová dohoda a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky. V případě, že některé části obchodních podmínek Dodavatele jsou v rozporu 

s ustanoveními této Rámcové dohody nebo jejích příloh, příslušné části obchodních 
podmínek nebudou aplikovány. 

13.10 Není-li pro změnu této Rámcové dohody dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze 
neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno.  

13.11 Spor, který vznikne na základě této Rámcové dohody nebo který s ní souvisí, jsou příslušné 
Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode 
dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro 
řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky. 



 11 

13.12 V případě, že některé ustanovení této Rámcové dohody je nebo se stane v budoucnu 

neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem 
shledáno, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu této Rámcové dohody. Smluvní strany jsou povinny 
nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Rámcové dohodě jako celku. 

13.13 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve  dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotovení mají platnost originálu.  Jedno (1) vyhotovení Rámcové dohody obdrží 
Objednatel a jedno (1) vyhotovení Dodavatel.  

13.14 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Dodavatelem 

a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

13.15 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 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. 

13.16 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 poskytnutého plnění; 

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 poskytnutého plnění; 

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. 

13.17 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující přílohy:   

Příloha č. 1:  Technická specifikace a jednotkové ceny Dodavatele 

Příloha č. 2: Poddodavatelé 
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V případě rozporu mezi textem této Rámcové dohody a textem přílohy má přednost 
ustanovení textu této Rámcové dohody. 

13.18 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

V ___________dne ___________   V ___________dne ___________ 

 

Objednatel:      Dodavatel: 

 

             

  

 

Podpis:       Podpis:  

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Jméno:  Ing. Petr Witowski    Jméno: Allan Hilský 

Funkce: předseda představenstva   Funkce: jednatel 

 

 

 

_________________________ 

Jméno:  Ing. Ladislav Urbánek  

Funkce: místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 

Technická specifikace a jednotkové ceny Dodavatele 

 

Samostatný dokument viz následující 4 listy 
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Příloha č. 2 

 

Poddodavatelé  
 

Dodavatel poskytuje Objednateli předmět plnění sám. 

 


