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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v z.p.p. 

(dále jen „o.z.“) byla uzavřena Smlouva o dílo mezi níže uvedenými smluvními stranami 
(dále jen „Smlouva“): 

 
Operátor ICT, a.s. 
Sídlo:    Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00 

Zastoupená:   Michal Fišer, MBA, předseda představenstva  
Bc. Petra Burdová, místopředseda představenstva 

Ve věcech technického plnění:  

IČO:    02795281 

DIČ:    CZ02795281, plátce DPH 
Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676 

 

(dále jen „Objednatel 1“) 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Sídlo:    Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:   Ing. Petr Witowski, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva 

Ve věcech technického plnění:   

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

 

(dále jen „Objednatel 2“) 
 

(oba společně též jako „Objednatelé“) 

a 

 

Deloitte Advisory s.r.o. 

Sídlo:    Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 

Zastoupená:    

Ve věcech technického plnění:  

IČO:    275 82 167 

DIČ:    CZ27582167, plátce DPH 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatelé a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“) 
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PREAMBULE 

Objednatelé shodně prohlašují, že: 

 jsou právnickými osobami řádně založenými a existujícími podle právního řádu České republiky, a 

 splňují veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít 
a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu,  

 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v z.p.p., a zároveň se zavazuje Objednatele o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.  

Objednatelé provedli v souladu s jejich interními předpisy řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Porovnávací analýza funkcionalit a nákladů odbavovacích systémů P-DOS a MOS“ mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p. (dále jen „ZZVZ“), a to formou přímého zadání. 

S ohledem na výše uvedená prohlášení se smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a 
s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednatelům na svůj náklad a nebezpečí zhotovit porovnávací 
analýzu funkcionalit a nákladů odbavovacích systémů Objednatelů P-DOS a MOS (dále jen „Systémy“) 
(to vše dále jen „Dílo“) v rozsahu dle odst. 1.2 této Smlouvy a za podmínek dále v této Smlouvě 
uvedených a Objednatelé se zavazují k tomuto poskytnout svou součinnost a následně řádně a včas 
zhotovené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za Dílo. 

1.2 Součástí Díla je: 

a) analýza otázky možné nedovolené podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

                b) analýza otázky možné podstatné změny závazku ze smlouvy o veřejných službách ve smyslu  § 16 
zákona č. 194/2010 Sb.  

               Analýza ve vztahu k odst. 1.2 této smlouvy se bude týkat zodpovězení následujících otázek:  

 Ad a):  Znamená uzavření dodatku č. 36 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících (ev. č. 
1152 00 09) a v kontextu čl. II bodu 6 tohoto dodatku také smlouvy o poskytování služeb MOS mezi 
Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost a společností ROPID v navrženém znění 
nedovolenou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie?   

 Ad b):    Znamená uzavření dodatku č. 36 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících (ev. 
č. 1152 00 09) a v kontextu čl. II bodu 6 tohoto dodatku také smlouvy o poskytování služeb MOS mezi 
Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost a společností ROPID v navrženém znění 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy o veřejných službách ve smyslu § 16 zákona č. 194/2010 Sb. (za 
výchozího předpokladu, že se uvedený zákon na smlouvu č. 1152 00 09 aplikuje) a ve smyslu nařízení 
(ES) č. 1370/2007, v tomto právním rámci máme uzavřenou smlouvu o veřejných službách. Je taková 
změna závazku změnou dovolenou? 

1.3 Dílo bude zhotoveno a předáno Objednatelům v písemné podobě, a to ve dvojím listinném vyhotovení 
a v elektronické podobě na vhodném nosiči dat. Dílo bude obsahovat analýzu dílčích konkrétních 
otázek dle odst. 1.2 této Smlouvy, a dále zejména, nikoliv však výlučně: 
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1.3.1 srovnání Service Level Agreement (dále jen „SLA“, tj. formalizované popisy služeb) obou 

Systémů 

1.3.2 architekturu Systémů 

1.3.3 provoz Systémů a jeho nároky 

1.3.4 možnosti rozvoje Systémů 

1.3.5 bezpečnost Systémů 

1.3.6 stav Systémů vůči strategii odbavování v hl. m. Praze 

1.3.7 finanční srovnání Systémů 

1.3.8 další body dle uvážení Zhotovitele, které přímo či nepřímo souvisí s problematikou rozdílnosti 
Systémů. 

2. PODMÍNKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede Dílo a s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, zejména formou 
součinnosti s oběma Objednateli.  

2.2 Zhotovitel bude při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat v souladu s touto Smlouvou a 

příslušnými právními předpisy, které se k provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

2.3 K dosažení účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace 
a nezbytnou součinnost: 

2.3.1 Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy zašle veškré požadavky 
na součinnost v písemné podobě na e-mail osoby oprávněné jednat ve věcech technických za 
Objednatele 1. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, mají Objednatelé za to, že Zhotovitel má 
veškeré podklady již k dispozici a lhůta pro zhotovení Díla dle odst. 2.4 níže tak začíná běžet 
prvním dnem následujícím po uplynutí 3 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy. V případě, 
že Zhotovitel zjistí v průběhu realizace Díla, že je nezbytná další součinnost ze strany 
Ojednatelů a o této součinnosti mohl a měl vědět ve standardní lhůtě, Objednatelé mu 
součinnost poskytnou, avšak tato skutečnost nemá vliv na nejzazší lhůtu pro předání Díla dle 
odst. 2.4 této Smlouvy níže. V opačném případě, tj. Zhotovitel o požadavku na součinnost 
nemohl vědět ve standardní lhůtě, nebo toto vyplynulo z následného přímého pokynu 
Objednatelů, se mu prodlužuje lhůta pro zhotovení Díla o tolik kalendářních dnů, o kolik 
uplynulo od zaslání nového požadavku na součinnost do dodání součinnosti. 

2.3.2 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Objednatele 1 neprodleně žádost 
Zhotovitele zprostředkuje na osobu oprávněnou jednat ve věcech technických za Objednatele 
2 a nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení požadavků ze strany Zhotovitele tomuto zašle 
veškeré podklady za oba Objednatele. Veškeré podklady si smluvní strany předávají primárně 
v elektronické podobě. 

2.4 Dílo bude zhotoveno nejpozději do 7 týdnů od předání veškerých podkladů Zhotoviteli dle odst. 2.3.2 
této Smlouvy výše, nestanoví-li tato Smlouva jinak. 

2.5 Místo plnění: území hlavního města Prahy, zejména sídla Objednatelů. 

2.6 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na podkladech a věcech předaných Objednateli k provedení Díla, 
a to až do předání Díla; po tuto dobu vlastníkem podkladů nadále zůstávají Objednatelé. 
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3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

3.1 Mezi Objednateli a Zhotovitelem dojde k předání a převzetí Díla, a to nejpozději v poslední den lhůty dle 
odst. 2.4 této Smlouvy výše. O předání a převzetí Díla bude mezi smluvními stranami sepsán písemný 
předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž jedno (1) 
vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatelé.  

Nedílnou součástí předávacího protokolu budou: 
3.1.1 Identifikační údaje smluvních stran; 
3.1.2 Popis Díla, jež je předmětem předání a převzetí; 
3.1.3 Prohlášení Objednatelů, že Dílo přejímají nebo nepřejímají; 
3.1.4 Popis případných vad Díla spolu se lhůtami pro jejich odstranění a důsledky nepřevzetí Díla; 
3.1.5 Datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla; 
3.1.6 Podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany; 
3.1.7 Datum podpisu protokolu je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění; 

Bez doložení shora uvedených dokladů nelze Dílo dle této Smlouvy předat.  

3.2 Nebezpečí vzniku škody na předaném Díle přechází na Objednatele po úplném předání a převzetí Díla, 
tzn. dnem podpisu předávacího protokolu. Tato skutečnost přitom nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 
za škody vzniklé v důsledku případných budoucích vad Díla. Do doby úplného předání a převzetí Díla 
nese nebezpečí vzniku škody na díle Zhotovitel. 

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za zhotovení Díla činí 950.000,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel je oprávněn k ceně Díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), která činí 199.500,- Kč. 

Ujednaná cena je stanovena jako cena celková, tj. jako cena nejvýše přípustná, která obsahuje veškeré 
náklady Zhotovitele spojené se zhotovením Díla dle této SmlouvyZhotovitel se zavazuje postupovat při 
fakturaci tak, že vystaví dvě samostatné oddělené faktury, přičemž 50% ceny dle odst. 4.1 tohoto článku 
Smlouvy bude fakturováno Objednateli 1 a 50% ceny dle odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy bude 
fakturováno společnosti Objednateli 2. Veškeré faktury budou vystaveny v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje den  předání a převzetí Díla oběma Objednateli. 
Písemný předávací protokol bude tvořit nedílnou součást faktury jako její smluvní náležitost.  

4.3 Veškeré daňové doklady, vystavené v souvislosti s touto Smlouvou, musí obsahovat účetní a daňové 
náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZDPH. 

Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat číslo objednávky. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat všechny náležitosti, Objednatelé jsou oprávněni vrátit jej Poskytovateli k doplnění. 
Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu 
Objednateli. 

4.4 Objednatelé mají právo daňový doklad – fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti, která činí 
třicet (30) kalendářních dnů, ode dne doručení faktury, vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, 
(i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá ze zákonných 
náležitostí. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu – faktury Objednateli. 

4.5 Objednatelé neposkytují Zhotoviteli zálohu.  

Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na e-mailové adresy Objednatelů a to: 
  a . 

mailto:epodatelna@dpp.cz
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4.6 Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednateli hrazeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve faktuře je jeho účtem, který je 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 ZDPH. Zhotovitel 

je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se ZDPH. Dojde-li 

během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 
109 odst. 2 písm. c)  ZDPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud 
je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet 
poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, provede Objednatel úhradu ceny Díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. 
§ 96 ZDPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu 
ceny Díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny Díla na takový účet provést; 
v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny Díla na straně Objednatele. 

4.7 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 o.z. 

4.8  Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatelé pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude 
uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně. V tomto 
případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Zhotovitel jinak nárok, ze strany Objednatelů hrazeny. 

 

5. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ  

5.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

5.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“), 

5.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé 
strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé strany. 

5.1.3 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které 
při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.  

5.2 Za třetí osoby se nepovažují: 

5.2.1 zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení,  

5.2.2 orgány Smluvních stran a jejich členové, 

5.2.3 ekonomičtí a právní poradci Smluvních stran, 

5.2.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Zhotovitele v rámci poskytování 
konkrétních Služeb, a to i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí nebo mají zájem se podílet na plnění této Smlouvy nebo jsou jinak spojeni 
s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a 
zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných 
podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám v této Smlouvě. 

5.3 Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, považují se za Důvěrné informace implicitně 
všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. zejména, nikoli 
však výlučně popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a 
technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, 
obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s 
obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a o činnosti smluvních stran a všechny další 
informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 
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5.4 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují informace, které: 

5.4.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající 
smluvní strany či právních předpisů, 

5.4.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud 
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o 
ochraně informací, 

5.4.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany, 

5.4.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém 
nakládání s informacemi, 

5.4.5 pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným 
rozhodnutím soudního nebo správního orgánu. 

5.5 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit 
Důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, vztahujících se k 
ochraně osobních údajů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na 
jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a 

ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto 
povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

5.6 S ohledem na interní předpisy Objednatele 2 tento vyžaduje uzavření samostatné Smlouvy o zachování 
důvěrnosti informací (dále jen „NDA“) se Zhotovitelem, a to výhradně ku své osobě. Znění NDA tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha. 

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, tj. osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických 

Oprávněné osoby, které budou Objednatele 1 zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy: 

Jméno a příjmení E-mail 

  

 

Oprávněné osoby, které budou Objednatele 2 zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy: 

Jméno a příjmení E-mail 

    

 

Oprávněné osoby, které budou Zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy: 

Jméno a příjmení E-mail 

 L  F   

 

6.2 Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti 
uzavírání dodatku ke Smlouvě. 

6.3 Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní 
straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické podobě na e-mailovou 
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adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odesílat 
Objednatelům na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob, nestanoví-li tato Smlouva jinak. 

7. SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

7.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla dle této Smlouvy mají Objednatelé nárok požadovat po 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

7.2 Smluvní pokutu dle tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit na výzvu-fakturu  Objednatelů 

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednatelům škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
nárok Objednatelů na náhradu škody vzniklé porušením povinností Zhotovitele z této Smlouvy ve výši 
přesahující smluvní pokutu. Každý z Objednatelů vystaví fakturu na smluvní pokutu samostatně, a to 

každý ve výši jedné poloviny z celkové výše smluvní pokuty. 

7.3 Při prodlení s úhradou ceny dle Smlouvy je dílčí Objednatel, který je v prodlení povinen zaplatit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

7.4 Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů po doručení společné výzvy-faktury 

Objednatelů k jejich zaplacení; výzva-faktura  musí mimo jiné specifikovat důvod vzniku smluvní pokuty 
a výši požadované smluvní pokuty. 

7.5 Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou 
a oprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této Smlouvy  

pro Objednatele. Nárok na smluvní pokutu však Objednatelům nevznikne, jestliže k porušení povinnosti 
Zhotovitele došlo v důsledku existence mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, 
které umožňují škůdci (Zhotoviteli) zprostit se povinnosti k náhradě škody  (§ 2913 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). Celková výše smluvních pokut, které může Objednatel na základě této 
Smlouvy po Zhotoviteli požadovat, nepřekročí částku rovnající se 150% ceny Díla. 

8. PRÁVO K UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA 

8.1 Zhotovitel poskytuje Objednatelům oprávnění k výkonu práva Dílo užít, tj. licenci, a to dnem jeho 

předání a převzetí podle této Smlouvy. Tato licence je neomezená co do množství, rozsahu, času a území 
a Zhotovitel ji poskytuje jako licenci výhradní a na dobu neurčitou, resp. dobu trvání autorských 
majetkových práv.  

8.2 Zhotovitel odpovídá Objednatelům za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za to, že 
užitím Díla nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních 
předpisů. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání. 

9.2 Objednatelům plynou z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nároky na: 

9.2.1 odstranění vady opravou; 

9.2.2 přiměřenou slevu z ceny Díla, jestliže je vada neodstranitelná. 

9.3 Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě za jakýchkoli okolností náleží Objednatelům. 

9.4 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé zaviněním Objednatelů nebo třetích osob. 
Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím nevhodných pokynů 
Objednatelů. 

9.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn Díla 
provedených Objednateli nebo třetí osobou.  
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10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou dle odst. 2.4 této Smlouvy. 

10.2 Smluvní strany jsou oprávněny bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

10.2.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy; 

10.2.2 na majetek protistrany je prohlášen úpadek nebo protistrana sama podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení;  

10.2.3 protistrana vstoupí do likvidace; nebo 

10.2.4 proti druhé smluvní straně je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

10.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

10.4 Zhotovitel je povinen vrátit Objednatelům do pěti (5) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy 
veškeré informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty Objednateli 
nebo třetími osobami v hmotné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10.5 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se záruk, práv z vady, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

11. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

11.1 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou 
spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále 
zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů. 

11.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích příloh a veškerých případných budoucích 
dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí 
Objednatel 1.  

11.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatelům potřebnou součinnost. Zhotovitel bere na vědomí 
povinnosti Objednatelů zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se ZZVZ, se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jinými obecně 
závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodnou 

Objednatelé.  

11.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že: 

11.4.1 se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v z.p.p. (dále jen „ZTOPO“); 

11.4.2 zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

11.4.3 učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 

odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

11.4.4 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  

11.5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním 
stranám ve smyslu ZTOPO. 
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11.6 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:  

11.6.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 

11.6.2 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, 

11.6.3 učiní všechna opatření k tomu, aby se ona 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,  

11.6.4 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. 

11.7 Zhotovitel je oprávněn přenést svoje komplexní práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí 
osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatelů. Zhotovitel je dále oprávněn pro zajištění 
plnění předmětu této Smlouvy využít poddodavatele. Tuto skutečnost Zhotovitel Objednatelům oznámí 
nejpozději ke dni, kdy poddodavatel zahájí svou činnost. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
stanoví, že plnění poddodavatelem se nepovažuje za přenos komplexních práv a povinností vyplývajících 
z této Smlouvy tak, jak je uvedeno v první větě tohoto odstavce. Ustanovení § 1879 o.z. se nepoužije.  

11.8 Vyžaduje-li tato Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato 
není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax). 

11.9 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní 
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli 
ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit 
jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti 
pozbylo. 

11.10 Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 
jedno (1) vyhotovení a Objednatelé obdrží též každý po jednom (1) vyhotovení. 

11.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
Smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

11.12 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně v podobě dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak, 

přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či formy změny této Smlouvy. Za písemnou formu 
se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, 

fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

11.13 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze smluvních stran.  

11.14 Obsahuje-li tato Smlouva jako přílohu obchodní podmínky některé ze smluvních stran, má vždy ve 
výkladu přednost ustanovení této Smlouvy před obchodními podmínkami. 
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11.15 Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 
vůle. 

11.16 Přílohy: NDA Objednatele 2 

  Nabídka a Všeobecné podmínky Zhotovitele 

 

Objednatel 1             Zhotovitel 

V Praze dne  V Praze dne  

 

 

________________________________________ 

Operátor ICT, a.s. 
Michal Fišer, MBA 

předseda představenstva 

 

 

________________________________________ 

Deloitte Advisory s.r.o. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Operátor ICT, a.s. 
Bc. Petra Burdová 

místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

Objednatel 2 

V Praze dne  

 

 

________________________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

 

 

________________________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

 


