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  č. smlouvy Objednatele: 001003 00 19 
             č. smlouvy Zhotovitele:  

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen smlouva). 

 

 

                                                 
 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  

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

zastoupený:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

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

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3 

zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

 Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  

 IČO: 25793349  

DIČ: CZ25793349, plátce DPH 

bankovní spojení:  
číslo účtu: 
OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 6088 

 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 11.10.2019 

č. 1000218164 na akci: PD na akce modernizace kabelového vedení 22kV v úseku Vltavská – 

Nádraží Holešovice a v úseku Náměstí Míru – Centrální dispečink 

jedná se o dvě samostatné akce zasmluvněné jednou smlouvou 
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1. Předmět díla 

1.1. Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace na 2 samostatné akce (dále jen PD) 
ve stupních dokumentace pro stavební řízení (dále jen DSP) a projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen DPS) zpracované v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb a 
současně v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (tato dokumentace bude použita jako jeden z podkladů pro výběr 
Zhotovitele). Součástí prací je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, 
včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění 
předmětu plnění, zpracování komplexních projektových dokumentací stavební 
a technologické části. Projektové dokumentace budou se všemi obsahovými náležitostmi pro 
úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy a následně získání  stavebního 
povolení, včetně nabytí právní moci jménem Objednatele.  

Činnosti budou vykonávány v rozsahu Sazebníku UNIKA 2017 se zahrnutím veškerých 
ostatních činností, jako je:  
a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci akce a dokumentace pro stavební 

řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení; zajištění dokumentace 
pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb.; 

b) majetkoprávní zajištění akce 

c) získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci (samostatně pro obě akce); 
d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 

k realizaci akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DPS , která bude 
sloužit především za účelem výběru zhotovitele; 

e) potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 
1.2. Rozsah požadovaných prací: 

- zpracování PD pro stavební řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele vč. zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů; 

- předání PD pro stavební řízení k připomínkovému řízení Objednateli; 

- vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do PD; 
- projednání výsledné dokumentace s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a získání 

pravomocného stavebního povolení; 
- zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle vyhlášky č. 405/2017 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 4 a 5) a 
současně v členění podle vyhlášky č. 251/2018 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb a v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se 
vydává stavební a technický řád drah a dalšími platnými technickými normami, 
vnitropodnikovými normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato 
dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele stavby; 

- vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu EXCEL + PDF, dále 
v programu ASPE ve standardu XC4 včetně výpočtu množství a jeho aktualizace dle 
vývoje projektu; 

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 
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 doprovodné práce: 
a) projekt organizace stavby, řešení postupu výstavby; 

b) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními; 
c) případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 

stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu; 
1.3. Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru dle 

vyhlášky č. 251/2018 Sb., resp. UNIKA 2017: 

1.3.1. Dokumentace pro stavební povolení 
1.3.1.1. Zabezpečení vstupních podkladů a zajištění průzkumů nezbytných pro provedení 

předmětu díla 

1.3.1.2. Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) 
1.3.2. Dokumentace pro provádění stavby za účelem výběru Zhotovitele  

1.3.2.1. Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle UNIKA 2017 
(dále jen DPS) 

1.3.3. Výkon autorského dozoru 

1.3.3.1. Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
v platném znění po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního 
souhlasu. Vlastní AD na stavbě bude probíhat jen v noci kromě MDT Náměstí 
Míru, kde bude AD probíhat přes den. 

1.3.3.2. Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě 
výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD 
i v jiných případech hodných zřetele.  

1.3.3.3. Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, uvědomí Objednatele, bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku 
nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí 
v  případě nebezpečí z  prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení PD a tomu odpovídající důsledky, 

1.3.3.4. Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD 
dodavateli stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se 
realizace stavby, 

1.3.3.5. Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel 
potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

 

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí 
2.1. Zahájení plnění Zhotovitelem započne na písemný pokyn Objednatele pro jednotlivé akce 

samostatně. 

2.2. Termíny plnění: 
2.2.1. Požadovaný termín předání DSP v čistopise – do 3 měsíců od doručení písemné výzvy 

Objednatele. 
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Do měsíce bude DSP předloženo v konceptu k připomínkám Objednateli a po té budou 
připomínky zapracovány a vydán čistopis DSP,  

2.2.2. Po té Zhotovitel zahájí projednání této dokumentace s DOSS s cílem získání 
stavebního povolení. O postupu projednání bude Zhotovitel Objednatele nejméně 1x 
měsíčně písemně informovat. 

2.2.3. Požadovaný termín předání DPS v konceptu – do 1 měsíce od doručení písemné výzvy 

Objednatele. 

2.2.4. Požadovaný termín předání DPS se zapracovanými připomínkami Objednatele – 

do 1 měsíce od doručení připomínek Objednatelem. 
2.2.5. Termín výkonu AD – po dobu realizace stavby – předpoklad 6 měsíců celkově, tj. 

2x3 měsíce na jednu akci. 
2.3. Objednatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu 

dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení předmětu díla podle této 
smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, 
elektronickou poštou (E-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána písemná 
forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. 
Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných 
podkladů. 

2.4. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele. Místem plnění pro výkon AD je 
místo realizace stavby.  

2.5. Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele, 
který Zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 

2.6. Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci splnit, nebo z těchto důvodů nebude 
Zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž 
pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem 

současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu 
považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze strany Zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se doba 
plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami písemným dodatkem k této smlouvě.  

2.7. Závazek provést dílo je splněn předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím 
Objednatelem. Případné vady díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámenou vadu díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně 
nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané s Objednatelem.  

 

3. Cena za dílo 

3.1. Cena díla je stanovena dohodou takto:  

Cena celkem za obě akce 1 977 000,- Kč 

 (slovy: Jedenmiliondevětsestsedmdesátsedmtisíc korunčeských)  

 Z toho: 

Cena celkem za  PD modernizace kabelového vedení 22 kV v úseku Vltavská – Nádraží 
Holešovice               1 025 000,- Kč 



PD na akce modernizace kabelového vedení v úseku VL-NH a NM-CD 
 

5/14 

Z toho: 

Cena za DSP 405 000,- Kč 

Cena za DPS  430 000,-Kč 

Cena za inženýrskou činnost 100 00,- Kč 

Cena za výkon AD 90 000,- Kč 

 

Cena celkem za PD modernizace kabelového vedení 22 kV v úseku Centrální dispečink – 

Náměstí Míru   

Z toho: 952 000,- Kč 

Cena za DSP 375 000,- Kč 

Cena za DPS 396 000,-Kč 

Cena za inženýrskou činnost 100 000- Kč 

Cena za výkon AD 81 000,- Kč 

 

3.2. Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1 této smlouvy.  
3.3. Sjednaná cena je sjednána jako pevná, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen v rámci této smlouvy poskytnout Objednateli při 
provádění předmětu díla. Dále pak obsahuje náklady Zhotovitele spojené s  provedením díla 
ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její úprava je možná pouze v případě, že se rozsah či 
druh prací oproti zadání Objednatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků. 

3.4. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP). 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Žádná ze stran není oprávněna 
požadovat úpravu ceny v důsledku změny míry inflace. Rozpis ceny díla je uveden v příloze 
č.1 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění 
víceprací a méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření písemného 
dodatku ke smlouvě o provedení víceprací. 
 

4. Počet vyhotovení 
4.1. V ceně díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení (pro obě akce)  DSP v listinné formě 

ve 3 paré, v digitální podobě v 3+2 paré. Dále jsou v ceně díla obsaženy náklady na počet 
vyhotovení DPS v listinné formě v 5 paré, v digitální podobě v 6+2 paré Dokumentaci pro 

projednání s DOSS a pro stavební řízení si zajistí v nutném počtu Zhotovitel nad rámec výše 
uvedených počtů paré, a tento počet je obsažen v ceně díla. Pro připomínkování konceptu 

DSP a DPS bude předáno vždy 2 digitální vyhotovení Objednateli  Dokumentace v digitální 
podobě na digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF, zdrojové 
soubory, 6x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.  

4.2. Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou oceněny 
a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého ceníku 
reprografických prací – Příloha č. 2). 

4.3. Výsledky obstarání projektových podkladů dle bodu 1.1 budou zapracovány do PD. 
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5. Platební podmínky 

5.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho části 
dle smlouvy Objednateli; bližší podmínky jsou uvedeny v bodě 5.8. Zhotovitel se zavazuje, 

že dokončené dílo nebo jeho část bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 
dne DUZP. Za DUZP se považuje den předání a převzetí čistopisu díla (případně jeho části) 
uvedený v předávacím protokolu potvrzeném zástupci obou smluvních stran. Předávací 
protokol bude přílohou faktury. DUZP v případě inženýrské činnosti je okamžik předání 
stavebního povolení na tuto akci po nabytí právní moci. Dílo bude předáno v sídle 
Objednatele, viz bod 2.5 a 2.6 této smlouvy, zástupci Objednatele pro věci technické dle 
bodu 10.2, nebo jím pověřenému zástupci. 
Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle čl. 2 a fakturováno na základě čl. 5. 
Za den dokončení celého díla je považováno předání čistopisu poslední části díla na základě 
předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, nebude-li případně 
písemným dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami stanoveno jinak. 

5.2. Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále jen 
faktura) vystavené Zhotovitelem. 

5.3. Faktura bude vystavena dle 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. 
Nad rámec zákonem stanovených náležitostí bude faktura obsahovat zejména tyto údaje: 
- název a číslo stavby 

- ID položky: 24-0-2577 pro akci VL-NH, 24-0-2578 pro akci CD-NM 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  
- den odeslání a splatnost faktury 

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

- číslo objednávky 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČ Objednatele a Zhotovitele 

- předávací protokol 
- soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele 

5.4. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 5. této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je ji 
(nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli 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. 

5.5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 
5.6. Smluvní cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na 

faktuře. 
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5.7. Dojde-li k odstoupení Objednatele od této smlouvy z důvodů, které neleží na straně 
Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z celkové 
dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. 
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat 

v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace 
předmětu díla, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo jiné 
pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění díla v odůvodněných 
případech. V případě, že se ukáže potřeba některých činností zahrnutých do předmětu plnění 
jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen, nebude takto předpokládaná část prací 
realizována za současného poměrného snížení smluvní odměny v souladu s kalkulací 
smluvní odměny, přičemž smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit 
prostřednictvím dodatku k této smlouvě. 

5.8. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb takto: 
Cena za DSP a dál i DPS bude uhrazena po zapracování připomínek a schválení projektu 
Objednatelem a předáním čistopisu DSP a dál i DPS Objednateli. 

Cena inženýrskou činnost bude uhrazena po předání stavebního povolení na tuto akci 
s vyznačením nabytí právní moci. 
Cena za autorský dozor bude hrazena kvartálně na základě Soupisu prací schváleného 
Objednatelem – za DUZP se považuje poslední den příslušného měsíce. 

5.9. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty 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. 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. 

5.10. 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 jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

5.11. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele dnem předání a 
převzetí řádně a včas provedeného díla. 
 

6. Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1. Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou případů, 
kdy byla Objednatelem pro takový případ udělena výslovná plná moc statutárním orgánem 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu 

právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle smlouvy. 
6.2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s vynaložením 

odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu 

s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování 
záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 
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6.3. Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České 
republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, řádně hájit 
zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího 
souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, kdy je to ve 
prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí 
schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně 
písemně informovat zástupce Objednatele. 

6.4. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od Objednatele 
včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu 
tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán předávací 
protokol. 

6.5. Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část činností 
dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. Tato osoba musí být uvedena v příloze č. 3 smlouvy 
– Seznam poddodavatelů. I v tomto případě však odpovídá za řádnou realizaci činností dle 
smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. Změnit, doplnit či nahradit osobu uvedenou 
v Seznamu poddodavatelů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění 
díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska 

realizace provádění díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně 
vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý 
z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a 
předpisy, nebo se těchto technických či jiných norem bude odchylovat, je Zhotovitel povinen 

na takovýto rozpor či odchylku Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní 
řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně 
reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. 

6.7. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností dle 
této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 

6.8. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, 
obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době 
trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit 
třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá 
za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 
 

7. Další povinnosti 
7.1. Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory a všechna důležitá 

jednání o provádění díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 5 pracovních dní 
před jejich konáním a taktéž upozorňovat písemně zástupce Objednatele k jeho účasti na 

jednáních.  
7.2. Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních 

změn PD, zvláště při změnách rozsahu provádění díla a použitých technologií, při změnách 
termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

V případě zjištění odchylky provádění díla od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je 
Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce Objednatele a 
neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních 
nákladů. 
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8. Odpovědnost za vady a Smluvní pokuty 

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, které bude prosté 
jakýchkoliv vad a předá dílo Objednateli řádným a odborným způsobem, včas a v souladu 
se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou 
a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a 
převzetí díla veškeré údaje v projektové dokumentaci a provádění dalších činností 
Zhotovitele. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace včetně provádění souvisejících činností a nemůže se v budoucnu dovolávat 
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace  a provedení činností bylo Objednatelem 
převzato bez jakýchkoliv výhrad.  Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít 
po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami (včetně 
podmínek poptávkového řízení), platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými 
právnimi předpisy), rozhodnutími, ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na 
stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s dalšími právnimi předpisy, oborovými normami a doporučeními 
výrobců. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou v 
rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 
 

8.2. Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
8.2.1. Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. 

této smlouvy, zejména za prodlení s předáním dokumentace dle bodu 2.2.1.  až 2.2.4. 

smlouvy,   se sjednává smluvní pokuta ve výši z celkové ceny díla bez DPH, a to 

za každý i započatý den prodlení. 
8.2.2. Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 

prokázat její trvání podle čl. 10.1 této smlouvy, ve výši za každý takový 
případ a den trvání stavu. 

8.2.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 6.8  této smlouvy, ve výši 
Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

8.2.4. Za nesplnění jakékoliv další povinnosti sjednané v této smlouvě, na které byl Zhotovitel 
písemně upozorněn Objednatelem, a to ve výši za každý případ a den trvání 
takového stavu.  

8.3. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem. Smluvní pokuty je možné 
ukládat kumulativně i opakovaně. 

8.4. Sjednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel 
oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. 

8.5. Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednatele k jejímu 
uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktury 
k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 
 

9. ZÁNIK SMLOUVY 

9.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran s 1 měsíční lhůtou. 
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9.2. Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
likvidace (kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný nebo jsou přijata usnesení v 
souvislosti s likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na 
podstatnou část majetku zhotovitele nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud 
Zhotovitel: 

a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností, 
b)  přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 
c) bez rozumného důvodu nezahájil provádění díla,  

d) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů,  
e) přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených materiálů, 

f) přes předchozí písemné upozornění zástupce Objednatele opakovaně a hrubě neplní 
své povinnosti podle smlouvy, 

g) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

může objednatel písemně odstoupit od smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 

neovlivní práva Objednatele, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále 
přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného 
Zhotovitele. 

9.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 
9.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 

uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
9.5. Při odstoupení od smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako 
obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným objednatelem. Náklady 
tohoto znaleckého posudku hradí Zhotovitel. 

9.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
 

 

10. Zvláštní ujednání 
10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 

související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 10 mil. Kč za pojistné 
období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho 
písemnou žádost trvání této smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této 
žádosti. 

10.2. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
Za Objednatele:  
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ve věcech technických:  

ve věcech technických:

Za Zhotovitele:   

ve věcech technických:
10.3. Dílo bude provedeno dle všech platných technických norem ČSN a vnitropodnikových 

norem Objednatele., uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými normami řádně seznámil. 

10.4. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci 
ve věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části 
díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o souhlas 
s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. 

10.5. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky 

10.6. Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace před 
a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě o dílo, 

pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
10.7. Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba, autorizovaná Zhotovitelem.  
 

11. Licenční ujednání 
Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, touto smlouvou poskytuje Zhotovitel 
Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření této smlouvy po dobu trvání autorských majetkových práv v 
rozsahu neomezeném, co se týká množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel tímto 
dává objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, 
zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do 

libovolného souhrnného díla, k užití díla, a to i upraveného nebo zpracovaného, při užití 
libovolného souborného díla, k užití díla ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v 
rozsahu uvedeným shora v tomto článku. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném 
rozsahu licenci Objednateli poskytnout. Cena licence je součástí celkové ceny a není 
samostatně oceněna. Zhotovitel se zavazuje, že práva převáděná touto smlouvou jako 
výhradní neposkytne po dobu trvání majetkových práv jiné osobě. Zhotovitel není povinen 
licenci využít. 

12. Závěrečná ustanovení 
12.1. 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. 

12.2. 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. 
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12.3. 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 
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. 

12.4. 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. 

12.5. 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. 

12.6. 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. 

12.7. 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. 

12.8. 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. 

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

12.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a 
souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Prodávající bere na 
vědomí, že Kupující 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.  

12.11. 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. 

12.12. 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; 
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c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, 
které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu 
přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí 
dle TZ; 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
12.13. 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;  

12.14. 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. 

12.15. 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. 

12.16. 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 Kupujícího.  

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

12.18. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž Kupující a 
Prodávající obdrží po jednom výtisku. 

12.19. 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. 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 

Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny pro obě akce samostatně 

Příloha č. 2: Ceník reprografických prací pro vícetisky 
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Relevantní vnitropodnikové normy Objednatele 

Příloha č. 5: Rozsah díla 

 

 

V Praze dne:        V Praze dne: 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele:  

 

 

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

Ing. Petr Witowski      Ing. Tomáš Slavíček 

předseda představenstva     předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    SUDOP PRAHA a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Urbánek     Ing. Ivan Pomykáček  

místopředseda představenstva    místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    SUDOP PRAHA a.s. 

akciová společnost 
 


