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Č. smlouvy objednatele: 000912 00 19            

Č. kontraktu objednatele: 9002002985                   

 

 

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v z.p.p. 

(dále též „občanský zákoník“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 

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

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:                            00005886 

DIČ:                           CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  

číslo účtu:                  

OR:                           MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 

 

RICOH Czech Republic s.r.o. 

sídlo:   Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 

zastoupená:        p. Michalem Furdíkem   
a Ing. Leošem Vídenským, MBA, LL.M., prokuristy 

IČO:   48117820 

DIČ: CZ48117820, plátce DPH  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

OR:                    MS Praha, sp.zn.: oddíl C, vložka 27720 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 27.8 2019  

č. 1000221179 s názvem „Implementace řešení pro tisk výplatních pásek“ 

dohodly na uzavření této Smlouvy na poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby ve 
smyslu instalace a pronájmu zařízení pro tisk výplatních pásek, včetně následné 
technické podpory těchto zařízení, v prostředí Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciová společnost (dále jen Objednatele). Podrobná specifikace požadovaných služeb 
je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Poskytovatel se 
zavazuje provádět předmětné služby dle této Smlouvy a dle požadavků Objednatele.  

1.2 Povinnost provést předmětné služby vzniká Poskytovateli uzavřením této Smlouvy a 
doručením objednávky vystavené v souladu s touto Smlouvou. Poskytovatel se 

zavazuje objednávku vystavenou v souladu s touto Smlouvou Objednateli obratem 
potvrdit. 

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Místem plnění je adresa Depo Kačerov -   

2.2 Plnění dle této Smlouvy bude probíhat v období 4 let ode dne účinnosti této Smlouvy. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena za provedení služeb je smluvními stranami sjednána v souladu s nabídkou 
Poskytovatele a dle specifikace jednotkových cen dle Přílohy č. 2 této Smlouvy 
v celkové maximální výši 497 280 Kč bez DPH 

(slovy: čtyři sta devadesát sedm tisíc dvě stě osmdesát korun českých bez DPH). 

Cena určená dle tohoto odstavce Smlouvy je konečná a neměnná po celou dobu 
platnosti této Smlouvy. 

K ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. 
3.2 Faktura – daňový doklad (dále též „faktura“) bude Poskytovatelem vystavována 

měsíčně, a to dle skutečně provedených činností na základě soupisu provedených prací 
odsouhlaseného oprávněnými osobami obou stran. 

3.3 Každá faktura – daňový doklad bude vystavena podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím 
vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nedílnou součástí 
faktury bude soupis provedených služeb. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí 
bude faktura obsahovat zejména tyto údaje: 
- číslo smlouvy  
- číslo objednávky 

- den odeslání a splatnost faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČO Objednatele a Zhotovitele 

- soupis provedených služeb 
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3.4 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v článku 3, nebo bude neúplná a nesprávná, je 
jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti Poskytovateli vrátit 
k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, 
že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
Objednateli. 

3.5 Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je poslední den příslušného měsíce. 

3.6 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené 
faktury Objednateli. 

3.7 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude 
mít daný účet (tj. účet pro zaslání platby uvedený u identifikačních údajů Zhotovitele v 
rámci bankovního spojení) zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 
Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny 
představující nezaplacenou DPH  

4. ZÁRUKY 

4.1 Poskytovatel odpovídá za to, že služba bude provedena řádně a včas v souladu se 
Smlouvou, zadávacími podmínkami a přejímá závazek, že poskytování služby bude 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.  

4.2 Odpovědnost Poskytovatele za vady dle této Smlouvy se řídí příslušnými ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 

4.3 Poskytovatel poskytuje záruku za to, že výstupy z provedených služeb nebudou mít 
právní vady a nebudou zatíženy právy třetích osob, která by omezovala nebo 
znemožňovala jeho užití k účelu dle této Smlouvy. 

4.4 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli na dodané služby záruku za jakost. 
Záruční doba činí 12 měsíců ode dne doručení soupisu provedených prací, pokud z 

povahy výstupů nebo účelu jejich použití nevyplývá něco jiného.  
4.5 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u 

Poskytovatele písemně (dále jen „reklamace“). Poskytovatel je povinen neprodleně 
odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od doručení 
reklamace Objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění 
vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli 
mohla vzniknout škoda, je Poskytovatel povinen odstranit neprodleně po jejich 
písemném uplatnění Objednatelem. 

4.6 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat 
kdykoliv v průběhu Záruční lhůty jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) po jejím 
zjištění a bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 
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5. SMLUVNÍ POKUTY 

5.1 Pro případ porušení jakékoli povinnosti Poskytovatele dle této Smlouvy se dále 
sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
jakékoli povinnosti Poskytovatele dle této Smlouvy. Taková smluvní pokuta může být 
ukládána i opakovaně za porušení též povinnosti. 

5.2 Sjednáním smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní 
strany na úhradu újmy či škody, a to zvlášť a v plné výši vedle smluvní pokuty. 
Vylučuje se ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

6. NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ 

6.1 Veškeré tiskové výstupy v rámci poskytnutých služeb jsou ve vlastnictví Objednatele.  
6.2 Nebezpečí škody na dodaných výstupech z poskytnutých služeb přechází na 

Objednatele okamžikem tiskového výstupu z pronajatého zařízení.  
6.3 Objednatel se zavazuje služby převzít, pokud jsou řádně a včas provedeny.         

7. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ O PROVEDENÍ SLUŽBY 

7.1 Poskytovatel předloží prohlášení, že veškeré činnosti bude provádět v souladu 

s platnými zákony a dalšími souvisejícími předpisy a normami. 
7.2 Poskytovatel musí provádět služby s veškerou možnou odbornou péčí a s dostatečnou 

znalostí a pečlivostí, kterou lze při zajišťování obdobného plnění očekávat, vždy 
příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci. Poskytovatel odpovídá za splnění 
všech odborných a profesních kritérií včetně kvality vykonávaných činností. 

7.3 Poskytovatel bude odpovídat vždy za pohyb svých zaměstnanců a dalších pověřených 
osob v prostorách Objednatele s tím, že v případě prokazatelně způsobených škod, 
zejména nedodržením bezpečnostních, požárních a hygienických norem, je plně 
odpovědný při jejich likvidaci včetně příp. oprávněných finančních nároků na 
vyrovnání. 

7.4 Pracoviště budou Poskytovatelem užívána výhradně pro účely zajištění předmětu této 
Smlouvy. 

7.5 Poskytovatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svou a svých 
zaměstnanců. Po celou dobu poskytování služeb Poskytovatel zajistí bezpečnost práce 
a provozu – zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a požární 
ochrany na pracovišti a dále odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, 
Objednateli, nebo třetím osobám. 

8. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými jednat 
jménem či za smluvní strany, účinnosti až jejím uveřejněním v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  
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9. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran 

z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez jeho uvedení, s výpovědní lhůtou 6 měsíce 

počínající běžet první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně. 

9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího 
upozornění Poskytovatele v těchto případech: 

 poruší-li Poskytovatel některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle 
platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat, 

 bude-li Poskytovatel plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se 

zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele, 

 je-li Poskytovatel v úpadku či mu úpadek hrozí, Poskytovatel podal dlužnický 
insolvenční návrh, nebo Poskytovatel podal návrh na moratorium, vše ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 vstoupí-li Poskytovatel do likvidace, 

 pozbude-li Poskytovatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy 
pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou, 

 Poskytovatel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení 
§ 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, 

 Poskytovateli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu zákona 
o trestní odpovědnosti právnických osob. 

9.3 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.4 Doručením se pro účely této smlouvy rozumí i uložení zásilky na poště v případě 
neúspěšného pokusu o doručení na adresu sídla smluvní strany, a to třetím dnem od 
data uložení zásilky. 

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  
10.1 Kontaktní osoby: 

10.1.1 Ze strany Objednatele jsou:  ,  

 

10.1.2 Ze strany Poskytovatele jsou:  

 

11. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 
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11.2 Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být 
podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou 
označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně 
uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

11.3 Poskytovatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 OZ. 

11.4 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
11.5 Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího 

písemného souhlasu statutárního orgánu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických 
zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si smluvní strany ujednaly, že postoupená 
strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za 

důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších 
podmínek. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně oprávněně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se 

zákonem č. 106/1999 Sb. 
11.7 Pokud se kterákoliv smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení 
daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění jakéhokoliv jiného závazku či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoliv práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat 

vzdání se tohoto práva. 
11.8 Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli pouze škody způsobené Poskytovateli 

porušením některé z povinností stanovené v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Poskytovatel se tímto vzdává práva na náhradu 
škody způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda 
způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

11.9 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se 
předmětu této smlouvy. Žádný projev 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 stran. 

11.10 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

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

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
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 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, 
které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu 
přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí 
dle TZ; 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
11.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

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

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 
lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti 
a/nebo Etický kodex; 

 že 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. 

11.12 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam této 
smlouvě přikládají. 

11.13 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

11.14 Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciová společnost. 

11.15 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 
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11.16 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a 
shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní 
následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti 
a tísně, jako správnou podepisují. 

11.17 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Vymezení služeb 

Příloha č. 2 – Specifikace nabídkové ceny 

 

 

 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

 

V Praze dne                                                V Praze dne 

 

 

 

…………………………………   ………………………………… 

Ing. Petr Witowski     Michal Furdík 

předseda představenstva    prokurista 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   RICOH Czech Republic s.r.o. 

akciová společnost      

 

 

 

………………………………..   ………………………………… 

Ing. Ladislav Urbánek    Ing. Leoš Vídenský, MBA, LL.M. 

místopředseda představenstva   prokurista 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   RICOH Czech Republic s.r.o. 

akciová společnost 
 


