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RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 000794 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 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
Zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a  
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČ: 000 05 886 

DIČ: CZ00005886 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 
Číslo účtu:  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847 
(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

MIRA expert s.r.o. 

se sídlem: Na Vrchách 585, 252 66 Libčice nad Vltavou 
Zastoupena: Bc. Miroslavem Matyášem 

IČ: 016 34 305 

DIČ: CZ01634305, plátce DPH 
Bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s. 

Číslo účtu:  /  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 209452 
(dále jen „Poskytovatel“) 

 

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

 
 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel dne 21. 11. 2018 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na nadlimitní 
veřejnou zakázku na služby s názvem „Údržba zeleně III“ (dále jen „Zadávací řízení“ 

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

1.2 Nabídka Poskytovatele byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění Veřejné 
zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto rámcovou dohodu (dále 
jen „Rámcová dohoda“). 

 
 

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1 Na základě této Rámcové dohody budou Poskytovateli zasílány objednávky k poskytnutí plnění, 
které bude spočívat v poskytování komplexní údržby zeleně, včetně likvidace plevele, 
mechanického odstraňování ruderálního porostu a odstraňování náletových dřevin na území hl. 

m. Prahy (dále jen „Služby“). Podrobná specifikace Služeb je obsažena v přílohách této 
Rámcové dohody, zejména v Příloze č. 1 této Rámcové dohody. 

2.2 Objednatel bude povinen Poskytovateli za řádně provedené Služby zaplatit cenu ve výši 
uvedené v čl. 5 a způsobem uvedeným v čl. 6 této Rámcové dohody. 
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3 ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ SLUŽEB A JEJICH AKCEPTACE 

3.1 Jednotlivé Služby na základě této Rámcové dohody budou zadávány Poskytovateli následujícím 
způsobem: 

 

a) oprávněná osoba Objednatele zašle oprávněné osobě Poskytovatele písemnou objednávku, 
která bude obsahovat zejména vymezení předmětu plnění, objem Služeb, termín a místo 
plnění, případně další podmínky dle charakteru Služby. 

 

b) Objednávku je oprávněná osoba Poskytovatele povinna obratem potvrdit nejpozději do 17:00 
hod. následujícího pracovního dne od doručení objednávky elektronickou poštou. 

 

c) Potvrzení Poskytovatele podle ust. § 1740 odst. 2 nebo 3 občanského zákoníku, není přijetím 
návrhu na uzavření dílčí smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky objednávky. 

 

d) Dílčí smlouva (vztah založený objednávkou a jejím potvrzením) na jednotlivou veřejnou 
zakázku bude uzavřena okamžikem, kdy bude oprávněné osobě Objednatele doručeno 
písemné potvrzení objednávky podle bodu b) výše. 

 

e) Objednatel bude za odmítnutí objednávky považovat i nedoručení potvrzení objednávky ve 
lhůtě podle bodu b) výše. 

 

3.2 Plnění bude Poskytovatel poskytovat v souladu s touto Rámcovou dohodou a příslušnou 
objednávkou (dílčí smlouvou). Při zadávání dílčích Služeb na základě této Rámcové dohody 
nesmějí Smluvní strany za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách 
stanovených v této Rámcové dohodě. 

 

3.3 Poskytovatel je povinen postupovat při plnění Služeb v souladu se svou nabídkou podanou na 

plnění Veřejné zakázky. 
 

3.4 Po ukončení plnění každé dílčí Služby vyzve Poskytovatel Objednatele k jejímu převzetí a 
předloží mu akceptační protokol obsahující soupis provedených prací a dodávek. Obsah 
akceptačního protokolu a kvalita poskytnutých Služeb bude vždy posouzena oprávněnou osobou 
Objednatele dle čl. 13.1, která může vznést připomínky ve lhůtě 5 pracovních dnů, a to i 
opakovaně. Služba se považuje za poskytnutou a převzatou dnem podpisu akceptačního 
protokolu Objednatelem. 

 

3.5 Pro vyloučení pochybností však Smluvní strany sjednaly, že Objednatel není povinen na  
základě této Rámcové dohody zaslat žádnou objednávku. Rámcová dohoda nezakládá 
kontrakční povinnost Objednatele, tj. Objednatel nemá povinnost poptávat služby u 
Poskytovatele. S ohledem na výše uvedené nemá poskytovatel nárok na náhradu jakékoli újmy 
či škody, včetně škody ve smyslu § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, pokud Objednatel 
objednávku či objednávky Poskytovateli z jakéhokoli důvodu nezašle. 

 
 

4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění Veřejné zakázky je vzhledem k charakteru plnění území hlavního města Prahy. 

4.2 Informativní přehled míst plnění je uveden v Příloze č. 1 a 5 této Rámcové dohody. Bližší 
specifikace míst plnění bude obsažena v objednávkách dle čl. 3 výše. 

4.3 Termíny plnění budou stanoveny v objednávkách dle čl. 3 výše, a to dle níže uvedených 
pravidel: 

a) není-li uvedeno dále jinak, termín plnění činí 7 dní ode dne dle čl. 3.1 písm. b) této 
Smlouvy, 
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b) tato lhůta může být v případě, kdy může hrozit škoda na majetku či zdraví osob, 
zkrácena na 5 dní ode dne dle čl. 3.1 písm. b) této Smlouvy, resp. dle okolností daného 
případu dle dohody s Poskytovatelem. 

 

4.4 Smluvní strany za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností potvrzují, že Poskytovatel může 
započít s plněním Služeb na plochách ve správě jednotky Dopravní cesta Metro na základě 
udělení „Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“ Objednatele, při respektování podmínek v 
něm stanovených. Tento souhlas bude Poskytovateli vydán na základě podepsané Rámcové 
dohody. 

 

5 CENA 

5.1  Přílohu č. 2 této Rámcové dohody tvoří fixní jednotkové ceny Poskytovatele, které jsou 
sjednány jako maximálně přípustné, závazné a úplné. 

5.2 Poskytovatel prohlašuje, že tyto jednotkové ceny pokrývají veškeré jeho náklady spojené s 
poskytováním Služeb, a to včetně souvisejících nákladů, které tato Rámcová dohoda výslovně 
nezmiňuje, měl-li Poskytovatel 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. 

 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cena za Služby bude Objednatelem hrazena měsíčně zpětně, a to na základě daňového dokladu 
(faktury) vystavovaného Poskytovatelem vždy po uplynutí příslušného účtovacího období, v 
němž byly Služby poskytovány a po podpisu akceptačního protokolu Objednatelem ve vztahu 

ke Službám dle čl. 3.4 výše. Účtovacím obdobím se definuje kalendářní měsíc  počínající 
prvním dnem kalendářního měsíce a končící posledním dnem kalendářního měsíce. Každá dílčí 
služba specifikovaná v objednávce bude fakturována samostatně. DUZP je den podpisu 

akceptačního protokolu, který bude přílohou faktury. 

6.2 Každý daňový doklad (faktura) bude vystaven v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(zákon o DPH), dále účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 
Kromě zákonných náležitostí budou faktury – daňové doklady obsahovat číslo objednávky. 

6.3 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Poskytovatelem podle objednávek na základě této 
Rámcové dohody bude Poskytovatel 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 Poskytovateli 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 nebude přiložen akceptační 
protokol podepsaný Objednatelem. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového 
dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli 

6.5 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Poskytovatele ve 
smyslu ustanovení § 98 písm. d) zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel 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. 
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6.6 Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel 
pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Poskytovatele 
o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

 

 
7 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel je povinen spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu veškerou nutnou 
součinnost potřebnou pro řádné poskytování Služeb podle této Rámcové dohody. Objednatel je 
povinen informovat Poskytovatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro plnění této Rámcové dohody. 

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

 
 

8 POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

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

8.2 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně a včas, v termínech a dle podmínek 
sjednaných v této Rámcové dohodě, resp. jejich přílohách. Podrobná specifikace služeb je 
obsažena v Příloze č. 1 této Rámcové dohody. Poskytovatel je povinen postupovat při 
poskytování Služeb s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této 
Rámcové dohody je Poskytovatel 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 Poskytovatel za 
případnou škodu tím vzniklou. 

8.3 Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně 
Poskytovatele poskytovat Služby 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. 

8.4 Všechny podklady, data a hmotné nosiče předané Objednatelem Poskytovateli na základě 
předávacího protokolu, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. 

8.5 Poskytovatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané jim Objednatelem 
dle této Rámcové dohody pro jiné účely, než je poskytování Služeb. Nejpozději do 15 
pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Rámcové dohody je 
Poskytovatel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté 
Objednatelem Poskytovateli ke splnění jeho povinností podle této Rámcové dohody. O předání 
bude Poskytovatelem vystaven předávací protokol, na kterém předání potvrdí svými podpisy 
oprávněné osoby dotčených Smluvních stran. 

8.6 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

 

a) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli 
pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli ani 

 

b) postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 

8.7 Poskytovatel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Rámcové dohody udržovat pojistnou 
smlouvu na újmu způsobenou zadavateli a třetím osobám s limitem pojistného plnění alespoň  
na částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a doklad o uzavření takové 
pojistné smlouvy doložit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne jeho výzvy. 
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8.8 Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele neuvedené v Příloze č. 3 této Rámcové dohody 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud změna poddodavatele se 
má týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých Poskytovatel 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. 

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

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

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

která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny poskytování Služeb, má Poskytovatel povinnost o 
této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Poskytovatel Objednatele v této pětidenní lhůtě 
o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Poskytovatele, která se ke vzniku 
příslušné překážky váží, zejména Poskytovatel nebude mít právo na jakékoli posunutí 
stanovených termínů poskytování Služeb dle této Rámcové dohody. 

8.10 Poskytovatel poskytne veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek, zejména k poskytnutí informací, k jejichž uveřejnění je Objednatel 
povinen. 

8.11 V případě, že pro řádné plnění Služeb je nutná součinnost třetích osob, je Poskytovatel povinen 
takovou součinnost zajistit. Smluvní strany výslovně sjednaly, že Poskytovatel odpovídá za 

zajištění všech majetkoprávních a jiných souhlasů a povolení, které jsou nezbytné k zavedení 
Služeb a/nebo pro řádné plnění Služeb. 

8.12 Poskytovatel je povinen umožnit provádění (i opakovaně) auditu třetí stranou určenou 
Objednatelem za účelem ověření naplnění požadavků Objednatele na poskytované Služby. 
Poskytovatel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
plnění Služeb nezbytné. 

8.13 Poskytovatel je dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) v platném znění původcem odpadů 
vznikajících při poskytování Služeb. Jestliže poskytování Služeb bude mít za následek vznik 
odpadu, je Poskytovatel povinen zabezpečit na svůj náklad odstranění tohoto odpadu v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími souvisejícími předpisy. Poskytovatel je 

odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané 
zákonem o odpadech a dalšími souvisejícími předpisy. Spolu s akceptačním protokolem 
předloží Poskytovatel též protokol o likvidaci odpadu v souladu s příslušnými právními 
předpisy (bez jeho předložení nebude akceptační protokol podepsán). 

8.14 Poskytovatel se zavazuje při plnění předmětu této Rámcové dohody dodržovat veškeré právní 
předpisy platné v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

8.15 Práce na travnatých kolejových svršcích tramvajových tratí se Poskytovatel zavazuje provádět 
za tramvajového provozu. Tyto práce mohou probíhat nepřetržitě s tím, že nebudou omezovat 
tramvajový provoz, s výjimkou přiměřeného omezení rychlosti tramvají v místě prací. 

8.16 Práce na zkušebních tratích metra se Poskytovatel zavazuje provádět v nočních přepravních 
výlukách, tzn. cca od 1:00 do 3:30 hod., případně v dohodnutých výlukách. Odvoz zeleně a 

náletů ze zkušebních tratí je možný převážně také v době přepravní výluky. 

8.17 Provádění chemického postřiku náletových plevelů či jejich likvidace párou v kolejištích se 
Poskytovatel zavazuje na základě požadavku Objednatele provádět v nočních hodinách. 

8.18 Práce mohou být prováděny kdykoliv, včetně sobot a nedělí. Odstraňování náletových dřevin 
bude prováděno většinou na strmých svazích. 
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8.19 Poskytovatel se zavazuje zajistit plnění Služeb prostřednictvím vedoucího zakázky a technika 
pro nakládání s odpady dle své nabídky na Veřejnou zakázku. Tyto osoby lze nahradit pouze 
osobami se stejnou nebo vyšší kvalifikací. Jakákoli změna těchto osob podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu Objednatele. 

 
 

9 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

9.1 Ochrana důvěrných informací je upravena v samostatné Příloze č. 4 této Rámcové dohody. 
 

10 ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1 Poskytovatel poskytne Objednateli na provedené Služby záruku za jakost, a to následovně: 
 

a) na aplikaci chemického prostředku na likvidaci plevele či likvidaci párou (do 30 dnů od 
aplikace musí být patrný výsledek, jinak Poskytovatel zopakuje aplikaci na vlastní náklady, a 
to do 2 týdnů od uplynutí výše uvedené 30 denní lhůty), 

 

b) na založení - opravu trávníku (pokud nevyklíčí výsev do 6 týdnů od data provedení Služeb, 
zopakuje Poskytovatel výsev na vlastní náklady), a to za podmínky, že Objednatel prováděl 
veškerá standardní opaření, např. zálivka, která lze v tomto ohledu běžně požadovat, pokud k 
provedení takových opatření nebyl povinen Poskytovatel – např. pro úsek 250110 

Objednatele, 

 

c) na dodržení technologie údržby (18 měsíců od data akceptace Služeb) - při založení - opravě 
travnatého kolejového svršku trávníkovým kobercem, 

 

d) na výsadbu rostlin, keřů, stromů (pokud se po výsadbě tyto rostliny, keře, stromy neuchytí – 

nevzejdou, obnoví Poskytovatel výsadbu na vlastní náklady), a to za podmínky, že Objednatel 
prováděl veškerá standardní opatření, např. zálivka, která lze v tomto ohledu běžně požadovat, 
pokud k provedení takových opatření nebyl povinen Poskytovatel – např. pro úsek 250110 
Objednatele. Záruční doba je pro tento případ stanovena na 1 rok a běží ode dne akceptace 
Služeb, 

 

e) na odborný prořez dřevin na šikmých svazích tak, aby nedošlo k sesuvu půdy. 
 

10.2. Záruka běží zvlášť vždy pro práce a dodávky uvedené v soupisu prací a dodávek. Záruka se 
vztahuje i na jakost použitého rostlinného materiálu vč. letniček, trvalek a okrasných dřevin. 

 

11 SANKCE 

11.1 V případě prodlení Objednatele s platbou ceny za poskytnuté Služby je Objednatel povinen 
uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši dle účinných právních předpisů z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

11.2 V případě, že se Poskytovatel dopustí porušení kterékoli povinnosti dle Přílohy č. 1 Rámcové 
dohody, bude Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý den trvání každého jednotlivého porušení nebo 
prodlení. 

11.3 V případě, že Poskytovatel použije k plnění této Rámcové dohody třetích osob neuvedených 
v Příloze č. 3 této Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a/nebo 
neposkytne veškerou součinnost při plnění povinností dle zákona o zadávání veřejných zakázek, 
a/nebo neumožní provedení auditu dle čl. 8.12 této Rámcové dohody a/nebo provede změnu 
realizačního týmu v rozporu s čl. 8.19 této Rámcové dohody, bude povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé takovéto 
porušení. 



Smlouva č. 000794 00 19 na údržbu zeleně 

7/12 

 

 

11.4 V případě, že Poskytovatel porušil povinnost uzavřít nebo po celou dobu trvání této Rámcové 
dohody udržovat pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného 
plnění alespoň na částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), případně 
doklad o uzavření takové pojistné smlouvy nedoloží Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne 
jeho výzvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto 

tisíc korun českých) za každé takové porušení. 

11.5 V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost dle Přílohy č. 4 této 
Rámcové dohody, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši dle čl. 3 Přílohy č. 
 4 Rámcové dohody. 

11.6 Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Poskytovatele, které bude mít za následek 
omezení nebo přerušení provozu městské hromadné dopravy, se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

11.7 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 11 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení výzvy - faktury oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně. 

11.8 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Poskytovateli vzniklých 
v souladu s tímto článkem 11 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 
pohledávkám Poskytovatele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny. 

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

 
 

12 UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO DÍLČÍCH SMLUV 

12.1 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  Kč (slovy:  

 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. 

12.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení od 
dílčí smlouvy (objednávky) v případě, že Poskytovateli v průběhu jednoho (1) kalendářního 
roku minimálně ve 3 (třech) případech vznikla povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
dle čl. 11.2 a/nebo čl. 11.6 Rámcové dohody. 

12.3 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení od 
dílčí smlouvy (objednávky) v případě, že Poskytovatel použil k plnění této Rámcové dohody 
třetích osob neuvedených v Příloze č. 3 této Rámcové dohody a/nebo provedl změnu 
realizačního týmu v rozporu s čl. 8.19 této Rámcové dohody bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

12.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení od dílčí 
smlouvy (objednávky) v případě, že Poskytovatel porušil povinnost uzavřít nebo po celou dobu 
trvání této Rámcové dohody udržovat pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám s 
limitem pojistného plnění alespoň na částku  Kč (slovy:  

 anebo povinnost doklad o uzavření 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. 

12.5 Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení 
od dílčí smlouvy (objednávky), 
a) v případě, že Poskytovatel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, 
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b) poruší-li Poskytovatel 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) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Poskytovatele, 

d) vstoupí-li Poskytovatel do likvidace nebo bude zrušen (kromě případů fúze a/nebo 
přeměny), 

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

f) jsou – li činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku 
poskytovatele, 

g) bude – li na majetek poskytovatele nařízena exekuce a/nebo výkon rozhodnutí. 

12.6 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo podle svého uvážení od dílčí 
smlouvy (objednávky) 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 Poskytovatele k nápravě. 

12.7 Odstoupení od Rámcové dohody nebo od dílčí smlouvy (objednávky) je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.8 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 Poskytovateli doručena písemná výpověď. Smluvní strany 
sjednaly, že pokud Poskytovateli 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. 

12.9 Poskytovatel 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. 
Poskytovatel bere na vědomí, že důvodem této delší výpovědní lhůty je postavení Objednatele 
jako zadavatele vázaného předpisy o veřejném zadávání. 

12.10 Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se: 

a) smluvních pokut, 

b) ochrany důvěrných informací, 
c) práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a 

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

 

13 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

13.1 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 je: 
Mgr. Martin Dušička, vedoucí odboru Centrální nákup 900400, tel. 296 122 300, e-mail 

DusickaM@dpp.cz 

 

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických, vč. objednávky, akceptace apod. 
je: 

 

Za jednotku Provoz Metro: Petr Petržilka, technický pracovník, tel. č.: 725 326 379, 
 Petrzilka@dpp.cz 

Tomáš Kratochvíl, technický pracovník, tel. č.: 702 025 372, Kratochvilt@dpp.cz 

mailto:DusickaM@dpp.cz
mailto:DusickaM@dpp.cz
mailto:Petrzilka@dpp.cz
mailto:Kratochvilt@dpp.cz
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Za technickou správu objektů: Mgr. Blanka Heroudková, tel.: 296 192 285 

 HeroudkovB@dpp.cz 

Za provoz Tunely: Milan Petráček, vedoucí provozu, tel. č.: 721 782 478, 
 Petracek@dpp.cz 

Za provoz trať A: Ing. Jiří Stehno, vedoucí provozu, tel. č.: 602 381 573, 

 StehnoJ@dpp.cz 

Za provoz trať B: Luboš Němeček, vedoucí provozu, tel. č.: 724 052 459, 
 Nemecekl@dpp.cz 

Za provoz trať C: Roman Jelínek, vedoucí provozu, tel 607 107 211, JelinekRo@dpp.cz 

a odd. Správa napájení TT: Libor Slanina, vedoucí oddělení, tel. č.: 722 740 117, 
 Slaninal@dpp.cz 

Za odd. Správa speciálních staveb a zařízení: Jiří Kejdana, vedoucí oddělení, tel. č.: 602 
116 420, Kejdanaj@dpp.cz 

Za odd. Správa TT: Ing. Jiří Beneš, vedoucí oddělení, tel. č.: 602 769 775, 
 Benesj@dpp.cz 

Za provozovnu LD Petřín: Pavel Kejha, tel. č.: 222 625 600, KejhaP@dpp.cz 
 

 

 

b) Oprávněnými osobami Poskytovatele ve věcech smluvních jsou: 

Bc. Miroslav MATYÁŠ, jednatel, tel. č.: 608 444 844, info@mirasro.eu 
 

Oprávněnými osobami Poskytovatele ve věcech technických jsou: 
Bc. Miroslav MATYÁŠ, jednatel, tel. č.: 608 444 844, info@mirasro.eu 

13.2 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. 

13.3 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. 13 Rámcové dohody, není-li 
stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 
 

14 DALŠÍ PROHLÁŠENÍ 

14.1 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; 

mailto:HeroudkovB@dpp.cz
mailto:Petracek@dpp.cz
mailto:StehnoJ@dpp.cz
mailto:Nemecekl@dpp.cz
mailto:JelinekRo@dpp.cz
mailto:Slaninal@dpp.cz
mailto:Kejdanaj@dpp.cz
mailto:Benesj@dpp.cz
mailto:KejhaP@dpp.cz
mailto:info@mirasro.eu
mailto:info@mirasro.eu
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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 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

 

14.2 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. 

 

 

15 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 13.1 této Rámcové dohody, změn smlouvy 
administrativního nebo technického charakteru (změna obchodní firmy, bankovního spojení, 
zástupců), které jsou účinné okamžikem oznámení druhé smluvní straně, 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 Poskytovatele. Smluvní strany vylučují možnost 

uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 obč. zák. Smluvní strany 
rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 obč. zák. 

15.2 Poskytovatel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Rámcové 
dohody či jednotlivé dílčí smlouvy (objednávky) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Rámcové dohody 
či jednotlivé dílčí smlouvy (objednávky, včetně této Rámcové dohody jako celku) na jakoukoli 

jinou osobu i bez souhlasu Poskytovatele. Pro případ postoupení této Rámcové dohody či 
jednotlivé dílčí smlouvy (objednávky) Smluvní strany vylučují právo Poskytovatele podle § 
1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Rámcové dohody či 
jednotlivé dílčí smlouvy (objednávky). 
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15.3 Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Rámcové 
dohody či jednotlivé dílčí smlouvy (objednávky), 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 smlouvy 
(objednávky) 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 
smlouvou (objednávkou) nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

15.4 Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli pouze škody způsobené Poskytovateli porušením 
některé z povinností stanovených v této Rámcové dohodě či jednotlivé dílčí smlouvě 
(objednávce) ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Poskytovatel se tímto 
vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí 
smlouvy (objednávky) Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

15.5 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. 

15.6 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. 

15.7 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Rámcové dohodě 
a v jednotlivých dílčích smlouvách (objednávkách). Smluvní strany se nebudou dovolávat 
zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této Rámcové dohody či jednotlivé dílčí smlouvy 
(objednávky) výslovně nevyplývají. 

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

15.9 Tato Rámcová dohoda a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
V případě, že některé části obchodních podmínek Poskytovatele jsou v rozporu s ustanoveními 
této Rámcové dohody nebo jejích příloh, příslušné části obchodních podmínek nebudou 

aplikovány. 
15.10 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. 

15.11 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. 

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

15.13 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Poskytovatelem 
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). 
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15.14 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující 

přílohy:  Příloha č. 1:  Technická specifikace 

  Příloha č. 2: Jednotkové ceny Poskytovatele 
   Příloha č. 3: Poddodavatelé 
   Příloha č. 4:     Smlouva o mlčenlivosti  
   Příloha č. 5: Přehled ploch 

 

V případě rozporu mezi textem této Rámcové dohody a textem přílohy má přednost 
ustanovení textu této Rámcové dohody. 

15.15 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: Poskytovatel: 
 

 

 

 

 
Jméno:  Ing. Petr Witowski Jméno: Bc. Miroslav Matyáš 
Funkce: předseda představenstva Funkce: jednatel 

 

 

 

 

 

 
Jméno: Ing. Ladislav Urbánek 
Funkce: místopředseda představenstva 
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