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Číslo Smlouvy Objednatele: 000904 00 19 

Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

Číslo akce: 60-0-1743 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 
zákoníku (dále jen „Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: Městský soud Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Colsys s.r.o. 

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí 
zastoupená: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem 

IČO:  14799634 

DIČ:  CZ14799634 

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

 Československá obchodní banka, a. s., 
 Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 
 

 

OR: Městský soud Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 902 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1. Výchozí ujednání 
1.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000220862 s názvem 

„Rekonstrukce kamerového systému v budově centrálního dispečinku“ ze dne: 13. 9. 2019 

na uzavření této Smlouvy o Dílo. 

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož 
poskytnutí se zavazuje touto Smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškerou projektovou 

dokumentaci a další podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i 

pokyny, které byly obsaženy v podrobných podmínkách poptávkového řízení, že je shledal 

vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání závazku 
z této Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, 
které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění 
v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného 
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prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky 
založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele 
jiné, než dohodnuté spolupůsobení. 

2. Předmět Díla  

2.1 Zhotovitel se v souladu s touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a 
nebezpečí, řádně a včas dodávku, instalaci a zprovoznění kamerového systému (CCTV) 

v budově centrálního dispečinku vč. silových a slaboproudých rozvodů, stavebních úprav 

(dále jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla k 

nahlédnutí v rámci výběrového řízení a ve výkazu výměr. 

2.2 Dílo zahrnuje zejména: 
2.2.1 Stavební a montážní práce související s rekonstrukcí zařízení CCTV. 

2.2.2 Dodávka a montáž elektrického zařízení a vybavení. 
2.2.3 Demontáž a montáž zařízení. 
2.2.4 Provedení potřebných stavebních úprav. 
2.2.5 Dodávka a instalace kabelových konstrukcí. 
2.2.6 Dodávka a pokládka silových rozvodů. 
2.2.7 Dodávka a pokládka slaboproudých rozvodů. 
2.2.8 Dodávka HW prvků. 
2.2.9 Dodávka a montáž prvků CCTV. 

2.2.10 Dodávka instalace, nastavení, parametrizace SW vybavení. 
2.2.11 Licence potřebné k provozu SW. 

2.2.12 Zprovoznění a nastavení dodaného a namontovaného zařízení. 
2.2.13 Provedení požárního utěsnění kabelů. 
2.2.14 Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry. 
2.2.15 Koordinace postupu prováděných prací. 
2.2.16 Demontáže a likvidace zbytného zařízení a odpadu. 
2.2.17 Vypracování návrhů Akceptačních protokolů. 
2.2.18 Zpracování dokumentace skutečného provedení ve stavu funkčního zařízení. 

Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích a v editovatelné elektronické verzi. 
Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména drážní 
zákon), předpisy a vnitropodnikovými normami Objednatele. 

2.2.19 Aktualizace výkazu výměr dle skutečného provedení. 
2.2.20 Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro následné 

provozování Díla Objednatelem. 

2.2.21 Zajištění a provedení plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu 
k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude 
vydán Objednatelem před započetím plnění Díla). 

2.2.22 Organizace a realizace předání/převzetí Díla. 
2.2.23 Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení do řádného 

provozu všech Rekonstrukcí v podmínkách Objednatele. 
2.3 Zhotovitel se současně zavazuje na svůj náklad zajistit za podmínek Smlouvy seznámení 

zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou. 

2.4 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu. 

2.5 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, 
které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a 
touto Smlouvou. 
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3. Doba plnění 
3.1 Akceptační protokoly pro systém CCTV předloží Zhotovitel Objednateli do 3 měsíců od nabytí 

účinnosti této Smlouvy. 

3.2 Dodávka, instalace a zprovoznění CCTV vč. silových a slaboproudých rozvodů a stavebních 
úprav bude dokončena vč. konečné přejímky (funkčních zkoušek, technických prohlídek, 
revize apod.) a předání díla do 6 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy a předání 
staveniště.  

3.3 Zkrácení termínu plnění Díla je po dohodě možné. 
3.4 Plnění Díla je zahájeno protokolárním předáním staveniště. Termín předání staveniště 

oznámí Objednatel Zhotoviteli ve lhůtě 7 kalendářních dnů předem. Nedostaví-li se 

Zhotovitel na předání staveniště v avizovaném termínu bez řádné omluvy, považuje se 
staveniště z hlediska běhu termínu dokončení prací za předané. 

3.5 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude 
prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad 

rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. Ode dne předání 
staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

3.6 Objednatel je povinen ve výzvě k předání/převzetí staveniště uvést následující skutečnosti: 
3.6.1 číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

3.6.2 část Díla, která má být provedena, 

3.6.3 lhůtu na dokončení Díla v souladu s čl. 3. této Smlouvy, přičemž lhůta počne běžet 
dnem předání staveniště Zhotoviteli, 

3.6.4 předpokládaný termín předání Díla Objednateli,  

3.6.5 cenu za Dílo, která bude vycházet z ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 

3.7 Zhotovitel neprodleně maximálně ve lhůtě 5 pracovních dnů výzvu Objednatele písemně 
akceptuje. 

3.8 Dokončené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v místě plnění, a to na základě 
předávacího protokolu. O předání a převzetí Díla, bude sepsán protokol o předání/převzetí 
Díla bez vad a nedodělků bránících provozu a užívání, tak jak je upraveno v článku 4. této 
Smlouvy. 

4. Realizace Díla a přejímací řízení 
4.1 Technické a jiné normy, vztahující se na realizaci Díla, se uzavřením této Smlouvy stávají pro 

smluvní strany závaznými. 
4.2 Jakékoliv změny a úpravy Díla během realizace podléhají schválení Objednatele. 
4.3 Zhotovitel v rámci Konečné přejímky provede mj. tyto kroky:  

4.3.1 Předloží Revize elektrozařízení vypracované revizním technikem s oprávněním 
k provádění revizí UTZ elektrických v náležitém rozsahu. 

4.3.2 Předloží projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn. 

4.3.3 Provede Technické prohlídky zařízení za účasti Objednatele. 

4.3.4 Provede ve spolupráci s Objednatelem kontrolu výkazu výměr dle skutečného 
provedení Díla. 

4.3.5 Provede Komplexní zkoušky předávaného zařízení. 
4.3.6 Vyklidí a uklidí staveniště. 

4.4 Po úspěšném provedení Konečné přejímky může dojít k protokolárnímu předání Díla 

Objednateli. Předávací protokol bude mj. obsahovat: 

4.4.1 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými 
ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací. 

4.4.2 Písemné prohlášení, že Dílo je prosté práv třetích osob, 
4.4.3 originál stavebního (montážního) deníku, 
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4.4.4 protokoly o zkouškách předepsaných projektem a požadovaných Objednatelem 

včetně certifikátů všech použitých materiálů, 
4.4.5 protokoly o Technických prohlídkách, 
4.4.6 protokoly o Komplexních zkouškách, 
4.4.7 Akceptační protokoly, 
4.4.8 prohlášení o shodě na jednotlivé díly, 
4.4.9 návody na instalaci, nastavení a parametrizaci SW části, 
4.4.10 návody k použití, 
4.4.11 data sheety jednotlivých použitých zařízení, 
4.4.12 návody na údržbu zařízení, 
4.4.13 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
4.4.14 4 pare dokumentace skutečného provedení v rozsahu RDS aktualizovanou dle 

skutečného provedení Díla v tištěné formě vč. elektronické verze v neuzamčených 
formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx a *.dwg. 

4.4.15 další doklady stvrzující jakost Díla, 

4.4.16 revizní zprávy a průkazy způsobilosti UTZ elektrických, 

4.4.17 měřící protokoly optické a datové kabeláže, 
4.4.18 doklad o provedeném seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou, 
4.4.19 protokoly technického ředitele o schválení použitých nových výrobků a zařízení. 

4.5 Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konečné přejímce nebo k protokolárnímu předání Díla 

alespoň 7 kalendářních dnů předem. 
4.6 Předávací a přejímací řízení Díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 

nesplnění kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy. 

4.7 O přejímce Díla vyhotoví Objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních 
stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá 
Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4.8 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a 
nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla. 

4.9 Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se 
písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění vad a 

nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. 

5. Seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou 

5.1 Zhotovitelem musí být provedeno seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou Díla 
v rozsahu nutném pro zabezpečení úspěšného a bezpečného provozu, musí zohledňovat 
veškeré uplatněné změny a aktualizace na Díle. Zaškolení bude zejména zahrnovat: 
5.1.1 bezpečnost práce na dodaném elektrickém zařízení, 
5.1.2 obecné seznámení se zařízením, 

5.1.3 technický popis jednotlivých uzlů a jejich specifik, 

5.1.4 seznámení s obsluhou, 

5.1.5 seznámení s instalací, nastavením a parametrizací SW a HW části, 
5.1.6 seznámení s údržbou. 

5.2 Cena za zaškolení je součástí ceny Díla. 

5.3 Zaškolení bude provedeno min. 7 dnů před předáním/převzetím Díla a jeho provedení bude 

Zhotovitelem písemně doloženo. 

6. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci 
6.1 Místem plnění této Smlouvy je budova centrálního dispečinku na území hl. m. Prahy.  



„Rekonstrukce kamerového systému v budově centrálního dispečinku“ 

Stránka 5 ze 19 

6.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na stávajícím i novém 
zařízení. Nebezpečí vzniku škody přechází zpět na Objednatele po protokolárním předání 
Díla. 

6.3 Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele jejich 
zapracováním v rámci provádění Díla. 

6.4 Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění předmětu 
této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, kterými se pro účely této Smlouvy rozumí přímé 
znehodnocení hmotného statku, resp. snížení konkrétního práva, které je předmětem plnění. 

7. Cena 

7.1 Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě výkazu výměr, který je 

přílohou č. 1 této Smlouvy. Všechny ceny stanovené dle této Smlouvy obsahují veškeré 
náklady spojené s kompletním dokončením a předáním Díla. 

7.2 Cena za provedení Díla a související dodávky, se sjednává dohodou ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění bez DPH ve výši: 4 200 322,42 Kč,  

slovy: čtyřimilionydvěstětisíctřistadvacetdva korun českých čtyřicetdva haléřů. 

7.3 Cena za Dílo dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému provedení 
Díla, zejména pak: 
7.3.1 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, 

materiál a další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje 
Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i 
nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou. 

7.3.2 veškeré náklady pro provádění stavebních úprav a přípomocí. 
7.3.3 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných 

částí Díla, včetně m. j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti včetně zabezpečení všech materiálů, 
strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem, nákladů na BOZP a PO 
pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního 
a jiného dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na 
provoz těchto dočasných zařízení.  

7.3.4 veškeré náklady na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy 
způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je 
definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla. 

7.3.5 nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými 
normami nebo Objednatelem.  

7.3.6 nákladů na záruky. 
7.3.7 nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a 

ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného 
prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění Díla až do jeho 
úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz 
kanceláří zařízení staveniště. 

7.3.8 nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od 
termínu zahájení až do úplného dokončení Díla dle zadávací dokumentace. 
Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny 
Objednatelem.  

7.3.9 nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla. 

7.3.10 nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a 
po skončení plnění Díla. 

7.3.11 nákladů na místní ztížené pracovní podmínky. 
7.3.12 nákladů na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením 

stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby. 
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7.3.13 nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní 
zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů. 

7.3.14 nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví projektová dokumentace. 
7.3.15 nákladů na případné pokuty a sankce ze správních řízení. 
7.3.16 nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor. 
7.3.17 nákladů na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí. 
7.3.18 nákladů na případné schválení technických zařízení, výrobků, systémů a technických 

předpisů pro použití v pražském metru. 
7.3.19 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 

smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění. 
7.4 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se Smlouvou, je 

nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než 
dohodou smluvních Stran. Smluvní strany se dohodly, že cena je nezávislá na inflaci, tj. vývoj 
inflace nemá na cenu Díla vliv. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení 
platných právních předpisů upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 
se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Jednotkové ceny veškerých 
položek, které jsou součástí Díla v položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a 
oceňování případných víceprací a méněprací. 

7.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost 
provádění díla za následek překročení rozpočtu. 

7.6 Zhotovitel zaručuje úplnost jím vyplněného Výkazu výměr, tj. jakékoliv opomenutí uvést 
určité položky či údaje v rozpočtu nemohou mít vliv na výši Ceny Díla. 

7.7 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci, včetně Projektové 
dokumentace, a ty neobsahují žádné vady, které by mohly mít za následek nezkolaudování 
Díla a že provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, 
stavebním povolením a českými technickými normami (ledaže Projektová dokumentace 
výslovně stanoví, že se daná česká technická norma či její část nemá aplikovat či se má 
aplikovat jiná norma). V případě, ukáže-li se tato záruka Zhotovitele za úplnost chybnou, 
odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou. 

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti 
s provedením Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a 
charakterem Díla, umístěním sítí, riziky škod, s podmínkami, za kterých bude muset být Dílo 
prováděno, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a 
všeobecnými podmínkami pro provádění Díla a všech údajů, které mohou být nezbytné pro 
stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu 
víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebude 
akceptováno. 

7.9 Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané ceně 
Díla a: 
7.9.1 Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil 

z předmětu Díla; 
7.9.2 Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za 

nadbytečné k řádnému dokončení Díla a Objednatel s jejich vyloučením souhlasí; 
7.9.3 nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje 

v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Výkazu výměr; 
7.10 Jakékoliv případné vícepráce mohou být fakturovány pouze po odsouhlasení Objednatelem a 

uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.  
7.11 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 

zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet: 
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7.11.1 v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen 

uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy,  
7.11.2 v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou 

zahrnuty v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy z cen v místě a čase 
obvyklých.  

Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje Zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej 
Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a 
cenu obě smluvní strany stvrdí písemným dodatkem ke Smlouvě v souladu s příslušnými 
ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku k této Smlouvě není Zhotovitel 

oprávněn vícepráce provést ani cenu díla jakkoli navyšovat. 
7.12 Veškeré další náklady Díla jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek 

oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně. 
7.13 Cena uvedená v Příloze č. 1 této Smlouvy, vztahující se ke sjednanému rozsahu plnění, je 

sjednána jako cena nejvýše přípustná, konečná, úplná a závazná (dále též sjednaná cena). 
7.14 DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

U stavebních a montážních prací zatříděných do CZ-CPA 41-43 se uplatní zvláštní režim dle  
§ 92e) zákona o DPH. 

7.15 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

7.15.1 je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 
7.15.2 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle 
této Smlouvy, 

7.15.3 při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i 
jiné podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval, 

7.15.4 řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

8. Platební podmínky 

8.1 Zhotovitel vystaví do 15 dnů od protokolárního předání/převzetí Díla fakturu – daňový 
doklad. Její přílohou bude protokol o předání Díla. Není-li protokol podepsán Objednatelem, 
není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. 

8.2 Zhotovitel vystaví fakturu na 100% ceny Díla, Objednatel uhradí příslušnou fakturu 

vystavenou Zhotovitelem v souladu s čl. 8.1. až do 70% ceny Díla. Částka rovnající se 30% 

ceny části Díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena Objednatelem po odstranění všech vad a 
nedodělků a ukončení ověřovacího provozu v délce 3 měsíců. 

8.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního předání Díla. 

8.4 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, v případě 
úhrady zádržného činí splatnost 15 dnů od doručení protokolu o odstranění vad a nedodělků 

Zhotovitelem. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka uvedená v daňovém 

dokladu odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

8.5 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a 
účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě 
zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat ještě tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
b) číslo objednávky, 
c) název díla, 

d) vyznačení splatnosti, 
e) IČ objednatele a zhotovitele, 
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f) bankovní spojení zhotovitele, 
g) razítko a podpis oprávněné osoby, 
h) soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, 
i) přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 
j) číselný kód klasifikace produkce 

8.6 V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude 
daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě 
přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.  

8.7 Každý daňový doklad musí být zaslán doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že 
takový doklad nebude akceptován a bude vrácen bez dalšího upozornění k opravě či doplnění 
s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti. 

8.8 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Zhotovitel 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. 

8.9 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

9. Další podmínky plnění 
9.1 Všechny práce musí být Zhotovitelem prováděny mj. v souladu s projektovou dokumentací, 

s právními předpisy, místními podmínkami a dalšími relevantními požadavky Objednatele. 
9.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele 
vzniknou Objednateli nebo třetím osobám. 

9.3 Zaměstnanci Zhotovitele musí při realizaci Díla splňovat požadavky vyhlášky 100/1995 Sb. na 

elektrotechnickou kvalifikaci. 

9.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude 
jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra, vyjma situací, kdy se na 
omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou. 

9.5 Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění podmínek této Smlouvy řádně a včas. 
9.6 Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách, souvisejících s plněním této 

Smlouvy. 

9.7 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele a je povinen vždy jej upozornit 
na jejich případnou nevhodnost. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu 
neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Ustanovení § 2595 občanského zákoníku 
se neaplikuje. 

9.8 Zhotovitel je před započetím Díla povinen zjistit s vynaložením odborné péče, zda řádnému 
provedení Díla nebrání žádné skryté překážky. Případnou existenci těchto překážek je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli, prokázat jejich závažnost a 
charakter a navrhnout alternativní řešení. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti stanovené 
v tomto Odstavci (pokud jde o včasné zjištění skrytých překážek a informování Objednatele), 
nese veškeré náklady související s odstraněním těchto vad či realizací Díla jiným vhodným 
způsobem a veškerou s tím související odpovědnost včetně odpovědnosti za prodlení. 

9.9 Zhotovitel, odpovědní zástupci Zhotovitele, poddodavatelé a Objednatel se budou 
zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li 

dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla.  

9.10 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
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smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Zhotovitele 
pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který musí být všemi zástupci smluvních stran schválen. 
Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak 
nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu nebo její upravené znění. 

9.11 Dodávané části včetně všech řídících a regulačních prvků ani jiná dodaná zařízení nebudou 
žádným způsobem blokovány ani kódovány pro servisní činnost a parametrizaci prováděnou 
Objednatelem, popř. Objednatelem pověřenou firmou. V případě nutnosti „uzamčení nebo 
kódování“ Zhotovitelem nastavených parametrů budou Objednateli předány potřebné údaje 
i zařízení nutné k „odemčení“ jednotlivých prvků. 

9.12 V případě, že byly či budou Zhotoviteli ze strany Objednatele předány jakékoli materiály, 
zařízení potřebné k realizaci Díla, je Zhotovitel povinen tyto věci řádně opatrovat až do 
okamžiku jejich zapracování do Díla, přičemž předáním těchto věcí či materiálů Zhotoviteli (o 
čemž bude pořízen předávací protokol) přechází na Zhotovitele nebezpečí škody ohledně 
těchto věcí či materiálů, a to až do okamžiku řádného předání Díla Objednateli. Nebudou-li 

tyto věci Zhotovitelem v rámci provádění Díla využity, je Zhotovitel povinen tyto věci předat 
současně s Dílem zpět Objednateli. 

9.13 V případě jakéhokoliv rozporu se Objednatel a Zhotovitel dohodnou o přednosti jakéhokoliv 
dokumentu a/nebo instrukce s tím, že ustanovení obecně závazného právního předpisu mají 
vždy přednost. Pokud Zhotovitel před zahájením příslušných prací na Díle identifikuje 
nesprávné nebo nevhodné normy, materiál či postupy podle kterých by Dílo nemělo být 
realizováno, uvědomí o takové skutečnosti Objednatele, který rozhodne o dalším postupu. 
V případě, že Zhotovitel na nesprávnost nebo nevhodnost normy, materiálu či postupu 
Objednatele neupozorní, přičemž Zhotovitel mohl tuto nesprávnost nebo nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče, nese odpovědnost za veškerou újmu z toho vzniklou. 

9.14 Veškeré dodávané zařízení nebo jeho části budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy 
považují originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, 
opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou 
starší než 4 měsíce od data prvovýroby. 

9.15 Demontáž a montáž některých částí může být provedena výlučně v noční přepravní výluce 
metra. Jedná se zejména o práce prováděné v tunelech a prostorech metra s přepravou 
cestujících mj. vestibuly, podchody, eskalátory (demontáž a zpětná montáž podhledů, 
zakrytých kabelových konstrukcí apod.). 

9.16 Objednatel nebo jím určená osoba má právo bez předchozího ohlášení kdykoliv provést 
kontrolu kvality a postupu realizace u Zhotovitele nebo v jiném místě provádění prací. 

9.17 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel nezaručuje Zhotoviteli 
žádný minimální objem ani pořadí plnění dle Smlouvy a je oprávněn nepožadovat po 
Zhotoviteli jakékoliv plnění. 

9.18 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k plnění nezbytnou součinnost, kterou lze po 
něm spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. 

9.19 Pokud Objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na 
Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na 
Díle.  

9.20 Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím realizaci plnění 
Smlouvy vstup do míst v gesci Objednatele. 

9.21 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nedojde k nefunkčnosti, popř. 
zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele. 

9.22 Šetrně vytěžený materiál (stroje, části strojů a jiné díly), který nebude dle Objednatele 
vhodný k dalšímu využití (odpad) jako náhradní díly apod. bude Zhotovitelem vytříděn a 
předán na příslušné místo určeném Objednatelem. Finanční výzisky jdou ve prospěch 
Objednatele. 
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10. Likvidace odpadů a kovových materiálů 

10.1 Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli. 
10.2 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
vlastníkem a původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu 
s platnou legislativou. 

10.3 Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie. Kód odpadu dle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů): 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

160214 – (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze 
kterých vždy demontuje elektromotory. 

10.4 Vzhledem k tomu, že Oddělení Likvidace majetku 900450 zajišťuje ekologickou likvidaci i 
vyřazování majetku z evidence DP a rozhoduje, kam bude kovový odpad předán, je nutné 
5 pracovních dnů před zahájením demontáží a likvidace odpadu tuto skutečnost oznámit 
vedoucí oddělení ing. Danihlíkové telefonicky na tel. č. 724 332 706, nebo písemně na 
email: danihlikova@dpp.cz. Oddělení Likvidace majetku určí, zda bude kovový odpad předán 
na Centrální úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné provozovny, 

která je oprávněná převzít kovový odpad v souladu s vnitropodnikovou normou. Při odvozu a 
předání kovového odpadu je nutné sjednat přítomnost zástupce oddělení 900450, a to 

z důvodu zajištění dokladů o předání kovového odpadu (váženek) pro bezprostřední vyřazení 
tohoto majetku z evidence DP. 

10.5 Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného 
díla. 

10.6 Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s vlastníkem majetku odvážet a likvidovat majetek, 
který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit 
na zástupce Objednatele. 

11. Stavební deník 

11.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Dílo povede Zhotovitel stavební/montážní 
deník (dále jen deník) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený 
pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno v deníku) zaznamenávat podstatné údaje, 
týkající se Díla. Deník bude k dispozici každou pracovní směnu Objednateli ke kontrole a 
případnému zápisu. 

11.2 Zápisy do deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do deníku provádět potřebné 
záznamy, zástupce Objednatele a Technický dozor Objednatele, případně jimi písemně 
pověřena osoba, zpracovatel projektové dokumentace, Autorský dozor nebo oprávněné 
orgány státní správy. Deník bude veden se dvěma průpisy. 

11.3 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené v deníku musí být podepsány, jinak jsou 
považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu v deníku 
nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité 
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řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky 
bezodkladně. 

11.4 Zhotovitel je povinen deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.  
11.5 V deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
11.6 Záznamy a údaje v deníku nemění rozsah dodávek Díla dle Výkazu výměr. 
11.7 Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do 5 pracovních dnů oproti Předávacímu 

protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) deníku. Chronologicky poslední 
pracovní sešit (knihu) deníku předá Zhotovitel oproti Předávacímu protokolu zástupci 
Objednatele do pěti 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední Vady nebo Nedodělku. 

12. Způsoby zániku závazku z této Smlouvy 

12.1 K zániku závazku z této Smlouvy může dojít dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i 
vypořádání vzájemných dluhů a pohledávek, nebo odstoupením od této Smlouvy v případech 
uvedených v zákoně či této Smlouvě.  

12.2 Odstoupit od této Smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a 
stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech: 

12.2.1 poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích z této 

Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, 
zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto 
Smlouvou dodržovat nebo  

12.2.2 bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele nebo  

12.2.3 bude-li prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení 
vedeném dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném 
a účinném znění nebo  

12.2.4 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace nebo 

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

12.2.6 pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu 
Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo 

12.2.7 pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené 
lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na 

dalším postupu nebo 

12.2.8 pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem nebo 

12.2.9 pokud Zhotovitel nedodá Dílo ve stanoveném termínu dle čl. 3. této Smlouvy a ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě dvou měsíců, a to z důvodů ležících na jeho straně 
nebo 

12.2.10 pokud byl Zhotovitel pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených 
v § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právních osob. 

12.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli. 
12.4 Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých 

finančních závazků vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy po dobu delší než 90 dnů a tyto dluhy 
nesplní ani po písemné dodatečné výzvě Zhotovitele.  

12.5 Odstoupí-li Objednatel či Zhotovitel od Smlouvy, vrátí Zhotovitel Objednateli neprodleně vše, 
co od Objednatele doposud obdržel (včetně ceny) a Objednatel Zhotoviteli zaplatí to, o co se 
plněním Zhotovitele Objednatel obohatil. Pokud však lze některé části plnění Zhotoviteli bez 
jejich znehodnocení vrátit, má Objednatel na výběr, zda uhradí Zhotoviteli to, o co se 
obohatil, či mu vrátí poskytnuté části plnění.  

12.6 Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy jen ohledně plnění, které se týká této části dluhu, 
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ledaže část plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá 
vzhledem ke své povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, 
ohledně kterého je strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné 
porušení Smlouvy. 

12.7 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část dluhu a dále 
ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku ze Smlouvy, zejména 
ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů. 

12.8 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které 
prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od 

Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí 
lhůty takový následek mít má. 

13. Záruka 

13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, 

zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak 
obvyklé vlastnosti a provozní parametry. 

13.2 Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni 
požadované touto Smlouvou, standardy Objednatele a/nebo všemi příslušnými standardy, 
zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a že po dobu záruční 
doby bude Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a všeobecně 
uznávanou praxí. 

13.3 Objednatel je povinen během záruční doby a po dobu předpokládané životnosti provozovat a 
udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení výrobce. 

13.4 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy 

Objednatelem. 

13.5 Záruční doba Díla činí 24 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí. 
13.6 Záruční doba náhradních dílů a oprav činí 24 měsíců od montáže dílu či provedení opravy, 

úpravy apod., nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba 
a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat. 

13.7 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen bezodkladně uplatnit 

u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel 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 bude Smluvními stranami 
stanoven písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, 
je Zhotovitel povinen odstranit do 12 hodin po jejich písemném uplatnění Objednatelem. 
Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat přiměřenou slevu 
z ceny. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto odstavce a neodstraní-li ji ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, 

že vadu neodstraní, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na 
přiměřenou slevu z ceny. 

13.8 Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené v této Smlouvě v dohodnuté lhůtě, 
má Objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce související s odstraněním vady 

provedou. Pokud je to práce, kterou měl dle ustanovení této Smlouvy provést Zhotovitel na 
vlastní náklady, pak veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené bude Objednatel 

vymáhat od Zhotovitele zejména tak, že je: 
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13.8.1 odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem Zhotoviteli, 
nebo  

13.8.2 je odečte ze zádržného.  
13.9 V případě oprávněného provedení záruční opravy jinou osobou, zejména v případě nebezpečí 

z prodlení z důvodů nemožnosti uvést Dílo do provozního stavu, není záruční doba jakýmkoliv 
způsobem krácena. 

13.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které: 
13.10.1 vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl 

ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele 
písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval, 

13.10.2 vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 
nedodržování předpisů a návodů výrobců, které Objednatel od Zhotovitele převzal 
při převzetí Díla (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně 
poučil. Záruka za jakost Dílo (dále také jen „záruka“) se rovněž nevztahuje na vady 
způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele. 

13.11 Životnost elektronických částí (kamery, HW apod.) Díla se v podmínkách Objednatele 
předpokládá v délce minimálně 10 let a životnost kabelových konstrukcí je požadována 20 let 
od předání Díla Objednateli. 

13.12 Záruční doba nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani 
jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění 
údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů vlastními prostředky 
Objednatele. 

13.13 Záruční doba bude vždy prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem do doby 
odstranění vady Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen zaplatit náhradu škody, která představuje sankci, která by byla 
objednateli uložena v souvislosti v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. 

14. Smluvní pokuty 

14.1 V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín předání Díla, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 
14.2 V případě nedodržení termínu odstranění záručních vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 

1.500,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 
14.3 Pro případ nedodržení seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou dle odst. 5.1 této 

Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
14.4 Pro případ nedodržení termínu pro zaškolení personálu Objednatele dle odst. 5.3 této 

Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
14.5 Pro případ, že na Díle budou během životnosti zjištěny práva třetích osob znemožňující nebo 

znevýhodňující postavení Objednatele v případě provádění servisu, oprav, rozšíření, 
konfigurace apod. i vlastními silami, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý 
den takovéhoto stavu. 

14.6 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění dle článku 15.1 této Smlouvy 

sjednávají strany této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.  
14.7 Pro případ porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek 

neplánované omezení nebo přerušení provozu metra na dobu delší než 30 minut, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

14.8 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od 
doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet 
Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní 
pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

14.9 Smluvní pokuty mohou být uplatňovány i opakovaně. 
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14.10 Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu vzniklé škody v plné výši. Uhrazením smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k plnění povinnosti zajištěné touto smluvní pokutou. 

15. Pojištění odpovědnosti za škodu 

15.1 Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. 
Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 
10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel 
povinen Objednateli takovou Smlouvu bezodkladně předložit. Pojistná Smlouva tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena. 

15.2 V případě porušení povinností dle tohoto článku Smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy již bez dalšího upozornění. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. 
Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění 
nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je 
Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je 
požadováno v tomto ustanovení. 

16. Kontaktní osoby 

16.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 

16.2 Kontaktní osoby Zhotovitele 

17. Ochrana důvěrných informací 
17.1 Obě Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám 

neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není 
tímto ustanovením dotčena. 

17.2 Zhotovitel nesmí obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Objednatelem, 
zpřístupnit třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele nebo použít tyto informace 
pro jiné účely než pro plnění podmínek této Smlouvy. 

17.3 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 
17.3.1 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto 

Smlouvou, zejména, nikoli však výlučně, informace o místech, pro které má být 
Zhotovitelem vypracováno Dílo a interní dokumenty Objednatele; 

17.3.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 
Objednatele. 

17.4 Za obchodní tajemství se považují veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, 
o nichž se jedna Smluvní strana dozví v souvislosti s touto Smlouvou či podnikem druhé 
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Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu, a nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích.  

17.5 Za neveřejné informace a obchodní tajemství se pro účely Smlouvy považují zejména zápisy 
z jednání Smluvních stran, jakékoliv dokumenty, které byly zpracovány při plnění Smlouvy a 
všechny informace, které jedna Smluvní strana poskytne v jakékoli podobě a jakýmkoliv 
způsobem druhé Smluvní straně v souvislosti s touto Smlouvou.  

17.6 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku Smlouvy se nevztahuje 
na informace: 

17.6.1 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele,  

17.6.2 u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně 
k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 

17.6.3 které budou Zhotoviteli po uzavření Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

17.6.4 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 
17.7 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 

Objednatele, a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají 
Objednatele či plnění Smlouvy. 

17.8 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé 
Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné 
kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné 
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 

17.9 Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije výhradně za účelem plnění Smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

17.10 Zhotovitel je povinen své zaměstnance a své případné poddodavatele, kteří budou přicházet 
do styku s neveřejnými informacemi Objednatele, zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

17.11 Povinnost mlčenlivosti podle článku 17. této Smlouvy trvá bez omezení i po ukončení 
Smlouvy. 

17.12 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní 
údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. 

Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými 
bude v průběhu plnění Smlouvy seznámen, třetím osobám, a rovněž není oprávněn je 
jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

18. Práva k autorskému dílu 

18.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k Dílu 
včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu 
duševního vlastnictví. 

18.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo, a to všemi 
způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a to po dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu, a dále k provádění 
jakýchkoli úprav částí Díla (dále jen ”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo 
prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů, projektantů apod.). Tato neomezená 
bezvýhradní Licence vzniká a je platná pro Dílo jeho předáním Objednateli. Cena za 

poskytnutou Licenci je součástí ceny Díla.  

18.3 Objednatel není povinen Licenci využít.  
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18.4 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění 
tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu 

s § 48 autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká 
právo na dodatečnou odměnu. 

18.5 Pokud Zhotovitel při realizaci Díla použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového 
či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či 
finančních důsledků. 

19. Další ujednání 
19.1 Bez ohledu na ustanovení čl. 16 této Smlouvy je Objednatel oprávněn zveřejnit informace 

uvedené v této Smlouvě a informace poskytnuté při uzavírání této Smlouvy nebo v průběhu 
jejího plnění, a to v rozsahu, ve kterém je Objednatel k takovému zveřejnění povinen na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Takové informace se nepovažují za obchodní tajemství Zhotovitele ve smyslu 

ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení Zhotovitele ve 
smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že 
tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

19.2 Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči 
Objednateli na základě této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), 
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé 
postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již 
bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku z této Smlouvy.  

19.3 Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 
vzniklou na základě této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), 
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé 
zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy již bez dalšího upozornění. 

19.4 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 
plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit 
takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

20. Závěrečná ustanovení 
20.1 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. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

20.2 Smluvní strany sjednávají, že změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, 
nepřerušovanou číselnou řadou označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost 
dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato 
s plněním. 

20.3 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy či z její části nesmí být postoupeny bez 
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro 
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tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ 
postoupení práv či povinností z této Smlouvy či z její části si strany ujednaly, že postoupená 
strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

20.4 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, 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. 

20.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
Smlouvy. 

20.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná 
ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této 
Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní 
stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

20.7 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí Občanským zákoníkem. Zhotovitel na 
sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského 
zákoníku. 

20.8 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 
2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a 
povinnosti stran vzniklé na základě této Smlouvy. 

20.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení Smlouvy podle § 576 Občanského zákoníku. 

20.10 Zhotovitel považuje za svoje obchodní tajemství: jednotkové ceny či jiné dílčí složky ceny, 
z nichž se skládá celková cena plnění; hodinové či jiným časovým úsekem vyjádřené sazby, 
které rovněž tvoří součást ceny plnění; údaje o obchodních partnerech (poddodavatelská 
struktura); know-how – údaje o způsobu provádění plnění, které definoval zhotovitel 

v souladu s doposud shromážděnými poznatky, výrobními a obchodními znalostmi a postupy, 
které vycházejí z obchodní činnosti zhotovitele a které mohou být v některých případech 
předmětem ochrany práv duševního vlastnictví nebo práv průmyslového vlastnictví.  
Zhotovitel 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 na žádost poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.; informace tvořící 
obchodní tajemství však Objednatel neposkytne.  

20.11 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by 
některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

20.12 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 
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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. 
20.13 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.  

20.14 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. 

20.15 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Dílčí Smlouvy budou zveřejněny v registru smluv, pokud 
finanční plnění z Dílčí Smlouvy převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH. V registru smluv mohou 
být zveřejněny i Dílčí Smlouvy nedosahující výše uvedené ho finančního limitu. 

20.16 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy či z Dílčí 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.  

20.17 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

20.18 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž Objednatel a 

Zhotovitel obdrží po jednom výtisku. 
20.19 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. 
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21. Přílohy Smlouvy 

21.1 Příloha č. 1: Cenová nabídka - Oceněný výkaz výměr pro dodávku, instalaci a zprovoznění 
CCTV vč. silových a slaboproudých rozvodů a stavebních úprav 

21.2 Příloha č. 2: Projektová dokumentace 

V Praze dne: 

Za Objednatele: 

V Kladně dne: 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

................................................. 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost  
 

 

 

 

............................................... 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 

 

 

 

 

........................................... 

Ing. Pavel Hlavinka 

Jednatel 

Colsys s.r.o. 

 


