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číslo smlouvy objednatele: 000641 00 19 

Rámcová smlouva o dílo 

Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a souvisejících zákona 
číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

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. 

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

 

Dodavatel: 

SOR Libchavy spol. s r.o. 

se sídlem: Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy 

zastoupená: Ing. Vítězslavem Tymrem, jednatelem 

IČO: 15030865  

DIČ: CZ15030865, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s, Na Příkopě 33 čp 969, 114 07 Praha 1 

číslo účtu: 
OR:   KS Hradec Králové, sp. zn.: oddíl C, vložka 1194 

                    

 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1.   Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek poskytování mimozáručních 
opravárenských služeb havarovaných autobusů dodaných Dodavatelem Objednateli 
podle smluv č. 000537-00-17, 000024-00-18 a 000555-00-17 v majetku objednatele 

(dále jen oprava). Dodavatel se zavazuje provádět opravy dle aktuálních požadavků 
objednatele. 
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1.2.  Opravy zahrnují zejména: karosářské práce, lakýrnické práce, autoelektrikářské práce, 

mechanické práce a diagnostické práce. Součástí oprav je taktéž  materiál a náhradní 
díly nezbytné pro řádné provedení oprav v souladu obecně platnými standardy. 

 

1.3. Opravy realizované dodavatelem na autobusech nacházejících se v záručních lhůtách 
podle rámcových smluv citovaných v odst. 1.1. této smlouvy, nemají vliv na platnost 

záručních lhůt uvedených v rámcových smlouvách.  

 

 

II. Podmínky provádění oprav 

2.1.   Opravy budou prováděny na základě písemných objednávek objednatele zasílaných 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem. 

2.2.   Objednatel zašle dodavateli poptávku na provedení opravy. Dodavatel do 10 

pracovních dnů od obdržení poptávky zajistí ohledání poškozeného autobusu 

umístěného v některé z provozoven objednatele na území hl. m. Prahy. Do 10 

pracovních dnů od ohledání dodavatel vyhotoví a objednateli odešle (e-mailem) odhad 

cenové kalkulace opravy poškozeného autobusu, včetně návrhu termínu provedení 
opravy. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vyhotovením cenové 
kalkulace. 

2.3.   Pokud objednatel na cenovou kalkulaci do 10 pracovních dnů nezareaguje, platí, že ji 
odmítl. Pokud ji neodmítne, zašle dodavateli objednávku vycházející z cenové 
kalkulace (např. e-mailem), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení cenové 
kalkulace. Vystavením objednávky objednatel současně akceptuje navržený termín 
provedení opravy uvedený v cenové kalkulaci. Dodavatel je povinen přijetí objednávky 
do 3 pracovních dnů od obdržení potvrdit.  

2.4.  Přepravu autobusu do/z místa opravy zajišťuje na své náklady objednatel. O předání 
autobusu do/z opravy bude vždy vyhotoven předávací protokol, který bude potvrzen 
zástupci obou stran. Protokol vyhotovený po opravě, obsahující potvrzení oprávněného 
zástupce objednatele, že oprava byla provedena v souladu s objednávkou, bude tvořit 
nedílnou součást faktury. Pokud v průběhu opravy vyjdou najevo skutečnosti, včetně 
navýšení cen náhradních dílů, které nebyly dodavateli známy, a které ve svém důsledku 
povedou k navýšení ceny opravy oproti částce předpokládané, nebo k posunu termínu 
dokončení opravy, je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. V 

rámci tohoto upozornění dodavatel navrhne další postup realizace opravy a předloží 
aktualizovaný návrh cenové kalkulace a nový předpokládaný termín dokončení opravy. 

V případě, že do 10 pracovních dnů od obdržení upozornění dle předchozí věty 
dodavatel neobdrží stanovisko objednatele nebo v této lhůtě objednatel návrh odmítne, 
je dodavatel povinen autobus předat bez zbytečného odkladu zpět objednateli. V této 
lhůtě pro vyjádření objednatele je dodavatel oprávněn práce přerušit, resp. provádět 
pouze práce a dodávky které nesnesou odkladu, nebo jsou nutné pro předcházení vzniku 
škod. Dodavatel má v takovém případě nárok na náhradu za náklady a dodávky 
skutečně provedené do doby předání autobusu zpět objednateli. 
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 2.5.   Dodavatel se zavazuje, že bude provádět veškeré opravy sám ve svém servisním 
středisku. Místem plnění je servisní středisko na adrese: Dolní Libchavy 48, Libchavy 
561 16. 

2.6.  Dodavatel bude dodržovat v průběhu opravy veškeré platné bezpečnostní a technické 
podmínky v souladu s předpisy a pokyny výrobce autobusu. 

2.7. Objednatel je  povinen převzít opravu s drobnými a ojedinělými vadami nebo 

nedodělky, které nebrání provozu nebo užívání autobusu.. Pokud objednatel opravu 

vykazující vady nebo nedodělky převezme, zavazuje se dodavatel k jejich odstranění 
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nikoli kratší než 5 pracovních dnů, ledaže se 
strany této Smlouvy v odůvodněných případech na základě písemného návrhu 
dodavatele dohodnou na jiném termínu jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad, ve kterém objednatel potvrdí, že byly 
odstraněny, a který se stane součástí předávacího protokolu. 

2.8. Smluvní strany stanovily následující kontaktní osoby: 
Na straně objednatele: 

Na straně dodavatele: 
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Výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny komunikovat ve věcech Smlouvy, 

zejména uplatňovat práva z vadného plnění a činit další jednání, s výjimkou změn 
Smlouvy, prominutí nebo potvrzení dluhů či ukončení platnosti Smlouvy. Kterákoliv ze 
Stran je oprávněna kontaktní osobu kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným 
prohlášením adresovaným druhé Smluvní straně. Změna je vůči druhé Straně účinná 
okamžikem doručení. 

  

III. Doba trvání 
3.1.  Tato smlouva je uzavírána do okamžiku, kdy celková výše ceny oprav dosáhne 

částky 11.500.000 Kč bez DPH. 

3.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodu. 
Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez dalšího v těchto případech: 

 poruší-li dodavatel opakovaně některou z povinností dle této Smlouvy nebo stanovenou 

na jejím základě nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, 
zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění této Smlouvy dodržovat 
anebo v rozporu s pokyny objednatele a toto porušení neodstraní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě dané mu za tímto účelem objednatelem, 

 vstoupí-li dodavatel do likvidace, 

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

 bude-li dodavatel pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v § 7 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. 

 

3.4. Právo Stran odstoupit od této Smlouvy podle OZ zůstává zachováno. 
 

3.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
 

3.6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody ani nároku na zaplacení 
smluvní pokuty a dále práv a povinností stran této Smlouvy, které mají z povahy věci 
zůstat zachovány. 

IV. Cena, platební podmínky 

4.1. Na každou opravu autobusu bude vždy vyhotovena samostatná cenová kalkulace, která 
bude podkladem pro vyhotovení objednávky.  

4.2.  Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze smluvních stran nemůže požadovat změnu 
ceny z důvodu změny míry inflace. 
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4.3. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

4.4. Faktura - daňový doklad (dále jen faktura) bude dodavatelem vystavena na základě 
potvrzeného předávacího protokolu, jehož kopie bude tvořit nedílnou přílohu faktury, 
Faktura bude zaslána dodavatelem na adresu sídla objednatele. 

4.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) bude datum potvrzení předávacího 
protokolu po provedení opravy. Předávací protokol bude nedílnou součástí faktury.   

4.6. Každá faktura musí, kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obsahovat: číslo objednávky objednatele, 
bankovní spojení dodavatele, podpis oprávněné osoby, RZ a VIN autobusu, na kterém 
byla oprava prováděna, stav tachometru, popis úkonů, které jsou účtovány a výčet 
použitých náhradních dílů. 

4.7.  Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti nebo pokud nebude souhlasit 

fakturovaná cena nebo bude neúplná, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 
dodavateli k opravě a nedostává se do prodlení s platbou. Lhůta splatnosti opravené 
faktury běží od jejího doručení objednateli. 

4.8. Faktura je splatná ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jejím doručení do dispozice 
objednatele. 

4.9.  Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den 
splatnosti připsána k účtu dodavatele. 

 

4.10. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

4.11. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Dodavatel 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. 

 

4. 12. Stane-li se Dodavatel 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 Dodavatele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně.  

 

V. Smluvní pokuta 

5.1.  Pokud bude dodavatel v prodlení s provedením opravy v souladu s odst. 2.3. této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny opravy podle 

konkrétní objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však do ceny 

opravy. 

5.2. Pokud bude dodavatel v prodlení s provedením opravy v souladu s odst. 6.3. této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den 
prodlení , nejvýše však do ceny opravy.  
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5.3. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny opravy, uhradí dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny opravy podle konkrétní objednávky bez DPH za 
každý započatý den . Dodavatel v tomto případě nemá nárok na úhradu zákonného 
úroku z prodlení.  

5.4. Pokud bude objednatel  v prodlení s převzetím autobusu po opravě přes výzvu 
dodavatele, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den 
prodlení, nejvýše však do ceny opravy.  

5.5.  Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je strana 

smlouvy oprávněna vymáhat vůči druhé smluvní straně zvlášť a v plné výši. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. 

 

5.6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře, která musí obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu se Smlouvou zakládá právo objednatele na 

smluvní pokutu. 
 

VI. Záruky 

6.1.  Dodavatel poskytuje na provedenou opravu záruku 12 měsíců a na náhradní díly 
použité v rámci opravy záruku 24 měsíců ode dne převzetí autobusu objednatelem 

z opravy. 

 

6.2. Dodavatel přejímá závazek, že provedená oprava bude způsobilá pro použití ke 
smluvenému nebo jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené nebo jinak obvyklé 
vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení, tj. zejména 
plnou funkčnost, a to jak v době předání, tak po celou záruční dobu. 

 

6.3. Po dobu trvání záruky se dodavatel zavazuje k odstranění vad provedené opravy. 

Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je objednatel povinen uplatnit u dodavatele 

e-mailem (dále jen „reklamace“). Práce na odstraňování reklamovaných vad je 
dodavatel povinen, nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, dokončit v co nejkratším 
možném termínu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud 

se strany této Smlouvy v konkrétním odůvodněném případě písemně nedohodnou jinak. 
Jiný termín odstranění vad bude stranami této Smlouvy stanoven e-mailem. Namísto 
nároku na odstranění vady může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny. 

 

6.4. Po dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady záruční doba neběží, ledaže bude 
objednatel autobus užívat . 

 

6.5. Důvodnost reklamace objednatele, kterou dodavatel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese dodavatel náklady na jeho 
vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel dodavateli všechny 
náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně 
vynaložil.  
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VII. Závěrečná ustanovení 
7.1. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 

Rámcovou smlouvu při svém podnikání, a na tuto Rámcovou smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

7.2. Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou 
řadou označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran. Za písemnou 
formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. Strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení 
formy kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

 
7.3. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech 

náležitostech, které strany této Smlouvy měly a chtěly sjednat, a které považují za 
důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. 

 

7.4. Strany nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy.  

 

7.5. Strany této Smlouvy prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství podle § 504 OZ ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a 
uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Dodavatel 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 mohou 

být poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

 
7.6. Každá ze stran této Smlouvy se zavazuje, že: 

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

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro 
jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění 
poskytnuté služby, 

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

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.   
 

7.7.   Každá ze stran této Smlouvy prohlašuje: 

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

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
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 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 

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

 každá ze stran této Smlouvy se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, 
aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

7.8 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

7.9. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 

 

 

Objednatel: 

 

V Praze dne  

 

 

 

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

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

Dodavatel: 

 

V Libchavách dne  
 

 

 

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

Ing. Vítězslav Tymr 

jednatel 

SOR Libchavy spol. s r.o. 

 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

 

 


