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 č. smlouvy objednatele: 001220 00 19 

         č. kontraktu: 9002003065 

 

 

Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 

1. 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:   1930731349/0800 

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

 (dále jen i jako „objednatel“ nebo „klient“ nebo „DPP“) 

                                                                 n a  s t r a n ě  j e d n é  

 a 

 

2.  Deloitte Advisory s. r.o. 
 Se sídlem:  Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 

 Zastoupená:   

 IČO:   27582167 

 DIČ:   CZ27582167, plátce DPH 

 Bankovní spojení:  ING Bank N.V. 
 Číslo účtu:  1000037000/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 113225 

 (dále jen i jako „zhotovitel“)                                      n a  s t r a n ě  d r u h é  

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 12.12.2019, č: 
1000227834 s názvem Poskytování poradenských služeb, jehož výsledky jsou pro zhotovitele 

závazné, na uzavření této rámcové smlouvy  (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 1724 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb. (dále jen « občanský zákoník « ). 
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Čl. II. 
Předmět smlouvy a vymezení prováděných činností 

1. Předmětem této rámcové smlouvy je poskytování poradenských služeb zhotovitelem objednateli 
dle jeho potřeb na základě objednávek (dále i jako „Poradenské služby“) v následujících 
oblastech:  

a) poradenství v oblasti ekonomiky 

b) efektivita nákladů 

c) poradenství v oblasti nastavení procesů a jejich implementace 

d) jiné projektové služby, 
a to způsobem, v rozsahu a termínech touto smlouvou stanovených. 

2. Pokud nebude v příslušné objednávce výslovně uvedeno jinak, výstupem činnosti zhotovitele na 
základě každé jednotlivé objednávky DPP bude písemná zpráva. Taková písemná zpráva pak bude 
předána na e-mailové adresy odpovědných pracovníků objednatele uvedených v čl. III, odst. 14 
této smlouvy. Na požádání objednatele prezentuje zhotovitel obsah písemné zprávy a její závěry 
objednateli, prezentace se uskuteční dle dohody smluvních stran v sídle objednatele nebo 
zhotovitele.  

3. Objednatel je oprávněn zpracovat písemné připomínky ke každé písemné zprávě předložené 
zhotovitelem dle odst. 2 tohoto článku rámcové smlouvy. Lhůta pro vyslovení připomínek 
k předložené písemné zprávě se stanovuje na 10 pracovních dnů počínaje dnem jejího doručení 
odpovědným pracovníkům objednatele. Pokud v uvedené lhůtě nebudou předány ze strany 
objednatele vůči obsahu písemné zprávy jakékoli připomínky, má se za to, že odevzdaná písemná 
zpráva je bez vad a připomínek. V případě, že objednatel předloží zhotoviteli v  termínu sjednaném 
dle této smlouvy své připomínky k písemné zprávě, je zhotovitel povinen tyto připomínky buď 
v obsahu písemné zprávy zohlednit, nebo se k nim vyjádřit, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode 
dne předložení připomínek objednatele. Zohledněním připomínek objednatele nebo zpracováním a 
předáním písemného vyjádření k těmto připomínkám objednateli se písemná zpráva považuje za 
zpracovanou bez vad a připomínek, a to za předpokladu, že k písemnému vyjádření nebude mít 
objednatel žádných dalších připomínek. V případě, že objednatel uplatní připomínky k písemnému 
vyjádření, postupuje se obdobně podle ustanovení druhé až páté věty tohoto odstavce.    

4. Připomínky objednatele či vyjádření zhotovitele zpracované ve smyslu odst. 3 tohoto článku 
smlouvy jsou považovány za relevantní, pokud jsou učiněny v písemné formě a předány druhé 
smluvní straně způsobem stanoveným touto rámcovou smlouvou. Za řádně uplatněné připomínky 
se považují rovněž připomínky učiněné prostředky e-mailové komunikace.  

5. Smluvní strany považují za nesporné, že tato smlouva nezakládá právo zhotovitele po objednateli 
vyžadovat provedení budoucích objednávek či uzavření dílčích smluv a současně zhotovitel nemá 
žádnou povinnost akceptovat jakoukoliv objednávku objednatele, která nebyla akceptována 
v souladu s čl. II. odst. 6 této smlouvy. Za tímto účelem si smluvní strany vzájemně vylučují 
jakoukoliv předsmluvní odpovědnost. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Poradenské služby dle této smlouvy budou poskytovány vždy na 
základě jednotlivých objednávek objednatele akceptovaných zhotovitelem. Objednatel je povinen 
v objednávce vždy specifikovat rozsah a druh požadovaných Poradenských služeb a termín jejich 
plnění, a takovou objednávku zaslat na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. III. odst. 14 
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této smlouvy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení takové objednávky 
zaslat na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v čl. III. odst. 14 této smlouvy sdělení, zda 
takovou objednávku akceptuje, nebo zda má výhrady k jejímu obsahu, případně, pokud je povinen 
takovou objednávku odmítnout z jiného důvodu (např. pokud by plnění takové objednávky ze 
strany zhotovitele bylo protiprávní nebo jinak nezákonné nebo v rozporu s pravidly nezávislosti 
nebo profesními pravidly, kterými je zhotovitel vázán). Pokud má zhotovitel k obsahu jakékoliv 
objednávky výhrady nebo pokud je povinen ji odmítnout, sdělí zhotovitel tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu objednateli. Pokud to bude možné, dohodnou se smluvní strany na novém 
obsahu objednávky tak, aby byl pro obě smluvní strany akceptovatelný; následně se postupuje 
podle ustanovení věty první až čtvrté tohoto odstavce. Pro vyloučení všech pochybností smluvní 
strany uvádějí, že povinnost zhotovitele plnit objednávku vzniká až v okamžiku, kdy zhotovitel 
objednávku akceptoval ve smyslu tohoto odstavce, tj. doručením sdělení zhotovitele o její 
akceptaci zaslaným na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v čl. III. odst. 14 této smlouvy. 

Čl. III. 
Povinnosti a práva smluvních stran  

1. Zhotovitel se podle této rámcové smlouvy zavazuje poskytovat objednateli poradenské služby dle 
této rámcové smlouvy, a to v rozsahu a zaměření podle Čl. II, odst. 1 této rámcové smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat poradenské služby s náležitou odbornou péčí a postupovat tak, 
aby vždy hájil zhotoviteli známé oprávněné zájmy a práva objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje předávat veškeré informace, zjištění a závěry plynoucí z provedené 
poradenské činnosti výhradně k tomu určeným pracovníkům objednatele. 

4. Osobami odpovědnými za realizaci poradenských služeb jsou ze strany zhotovitele:  

5. Zhotovitel zpracuje písemnou zprávu nejpozději k datu stanovenému vždy v konkrétní objednávce 
klienta, které pro účely každé objednávky smluvní strany sjednají, a dále za předpokladu, že 
zhotovitel obdrží od objednatele všechny doklady, podklady a informace v termínu stanoveném 
ujednáním smluvních stran.  

6. Zpracování každé písemné zprávy je považováno za řádně a úplně provedené, pokud je provedeno 
v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou a pokud je písemná zpráva dle čl. II, odst. 2 
předána objednateli v termínech stanovených v konkrétní objednávce. Za řádné a úplné zpracování 
každé písemné zprávy náleží zhotoviteli cena (odměna) uvedená v čl. V. této smlouvy. 

7. Zhotovitel odpovídá za škodu, která by jeho konáním byla způsobena v souvislosti s poskytováním 
poradenských služeb objednateli. Zhotovitel se však odpovědnosti za jím způsobenou škodu 
zprostí, pokud prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které by od 
něj bylo možné očekávat. Celková náhrada za újmu (včetně úroků) způsobenou objednateli 
v souvislosti s poskytováním Poradenských služeb (včetně škody z nedbalosti) je omezena na 
dvojnásobek ceny stanovené za poskytované Poradenské služby podle konkrétní objednávky nebo 
výši skutečné škody, podle toho, která částka je nižší. Smluvní strany se dohodli, že v souvislosti 
s poskytováním Poradenských služeb zhotovitel není odpovědný za ušlý zisk ani nepřímé nebo 
následné újmy a ztráty.  

8. Zhotovitel neodpovídá za správnost a úplnost informací předaných objednatelem. Zhotovitel 
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rovněž neodpovídá za závady obsažené v těchto informacích předaných objednatelem, o jejichž 
správnosti neměl důvod pochybovat. Zhotovitel je však povinen na správnost či neúplnost 
informací, která je zřejmá nebo o které ví, upozornit DPP, neučiní-li tak, pak jeho odpovědnost není 
nikterak dotčena.  

9. Pokud kterákoli ze Smluvních stran obdrží zjevně vadné nebo neúplné podklady či informace, 
zavazuje se neprodleně o této skutečnosti písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu.  

10. Zhotovitel je oprávněn pořizovat kopie písemností souvisejících s realizací poradenských služeb, 
archivovat je ve svém spisu a dokládat tak svá zjištění. Zhotovitel je povinen na vyžádání klienta 
takovéto kopie písemností bez zbytečného odkladu předložit. 

11. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o závažných důvodech bránících 
provedení nebo dokončení poradenské činnosti v dohodnutém rozsahu a v dohodnutých termínech. 
V takovém případě se zhotovitel a objednatel písemně dohodnou, jakým způsobem se zhotovitel 
s těmito důvody vypořádá a jak se případně změní touto smlouvou sjednané termíny.  

12. Objednatel seznámí s rozsahem poradenské činnosti své odpovědné pracovníky. Objednatel se 
zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby ze strany všech jeho pracovníků a odpovědných 
představitelů byly zhotoviteli poskytnuty v dohodnutých termínech všechny jím písemně vyžádané 
podklady a informace nezbytné k provedení poradenské činnosti. Případné nepředložení 
vyžádaných podkladů a informací ani po písemné výzvě zhotovitele je považováno za překážku 
v činnosti zhotovitele na straně objednatele.  Ve výzvě uvede zhotovitel rozsah nepředložených 
podkladů a upozornění na důsledek jejich nepředložení.  

13. Předání vyžádaných dokumentů, podkladů a informací se uskuteční podle konkrétně dohodnutých 
podmínek formou elektronické korespondence v dohodnutém formátu nebo osobním předáním 
v prostorách objednatele. Zhotovitel si je vědom trestních důsledků plynoucích z případného 
zneužití převzatých dokumentů, podkladů a informací a obchodně právní odpovědnosti za porušení 
povinnosti mlčenlivosti, jak je popsána tato povinnost zhotovitele v článku VII. této smlouvy.   

14. Osobami odpovědnými za komunikaci se zhotovitelem týkající se poskytovaných Poradenských 
služeb jsou ze strany objednatele: 

Osobami odpovědnými za komunikaci s objednatelem týkající se poskytovaných poradenských 
služeb jsou ze strany zhotovitele: 

 

15. Objednatel se zavazuje včas informovat zhotovitele o organizačních či jiných změnách, které 
mohou mít vliv na výsledek činnosti zhotovitele a k nimž by v průběhu platnosti a účinnosti této 
smlouvy došlo na jeho straně. 

16. Zhotovitel vlastní veškerá autorská práva a veškerá práva duševního vlastnictví ke každé písemné 
zprávě a veškerým dalším materiálům vytvořeným při plnění této smlouvy zhotovitelem. 
Objednateli bude náležet nevýhradní a nepřenosná licence k užití výstupů pro interní účely 
Objednatele.  

17. Objednatel není oprávněn ani částečně zpřístupnit výstupy Poradenských služeb či poskytnout 
jejich výsledky třetí osobě ani odkazovat na obsah výstupu nebo jejich závěry, vyjma (i) případů 
uvedených v této smlouvě, (ii) případů, kdy k tomu dá zhotovitel předchozí písemný souhlas, a to 
při splnění podmínek, které budou příp. stanoveny nebo dohodnuty, (iii) případů, kdy je to 
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vyžadováno zákonem, nebo (iv) případů jejich rozumně odůvodnitelného zpřístupnění nebo 
poskytnutí právním či jiným odborným poradcům objednatele či akcionářům nebo jiným 
spřízněným osobám objednatele za předpokladu, že je objednatel předem informuje, že ve vztahu 
k nim zhotovitel nepřijímá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s Poradenskými službami a jejich 
výstupy a že nejsou oprávněni výstupy dále zpřístupnit. 

Čl. IV. 

Termíny plnění předmětu smlouvy 

1. Poradenská činnost bude prováděna zhotovitelem od okamžiku účinnosti této rámcové smlouvy na 
základě objednávky dle požadavků DPP. Konkrétní termín zpracování písemné zprávy bude 
stanoven vždy v konkrétní jednotlivé objednávce. 

2. V případě, že DPP bude v prodlení s předložením dokladů, podkladů a informací vyžádaných 
Zhotovitelem, dohodnou smluvní strany další časový a věcný postup realizace příslušné 
objednávky.  

Čl. V. 

Odměna (cena) za činnosti zhotovitele a způsob placení 
1. Odměna (cena) za poskytování poradenské činnosti a související zpracování každé jednotlivé 

písemné zprávy se dohodou smluvních stran stanoví fixní (pevnou) cenou ve výši: 

1 900- Kč  (slovy: jedentisícdevětset korun českých) bez DPH za člověkohodinu.  

2. Odměna (cena) za poskytování poradenské činnosti a zpracování každé jednotlivé písemné 
zprávy dle článku II. odst. 2 smlouvy je definována jako cena fixní zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele související s prováděním plnění dle této smlouvy a konkrétních objednávek. Shora 
sjednaná cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná nesmí být měněna a to i za 
cenu zvýšeného úsilí zhotovitele k provedení díla. Zhotovitel bez dalšího prohlašuje, že si je 
vědom veškerých rizik spojených s realizací plnění dle této smlouvy, v důsledku čehož do shora 
sjednané ceny zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním díla (dle konkrétní jednotlivé 
objednávky). 

3. Odměna (cena) za provedení poradenské činnosti dle odst. 1 tohoto článku představuje základ 
daně z přidané hodnoty a bude při fakturaci zvýšena o DPH dle platné sazby k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti 
daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, v platném znění. Kromě zákonných záležitostí bude faktura – daňový doklad 
obsahovat číslo objednávky. V případě, že příslušná faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je klient oprávněn zaslat ji v době splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Doba splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné nebo opravené faktury. 

4. Úhrada odměny (ceny) za provedení každé jednotlivé písemné zprávy (dílčího plnění dle 
příslušné objednávky) bude probíhat vždy po předání příslušné písemné zprávy DPP na základě 
faktury vystavené zhotovitelem podle odst. 3 tohoto článku rámcové smlouvy.  
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5. Přílohou faktury bude předávací protokol. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
protokolárního předání a převzetí písemné zprávy, uvedený v předávacím protokolu. 

6. Splatnost faktury je sjednána na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy tak, aby byla v den 
splatnosti odepsána z účtu objednatele.  

7. Zhotovitel neobdrží žádnou zálohu na plnění z této smlouvy. Veškeré platby dle této smlouvy 
budou probíhat výhradně v Kč.  

8. Dnem splnění jakékoliv platební povinnosti objednatele dle této smlouvy se rozumí den, kdy byly 
peněžní prostředky poukázány z účtu objednatele. V případě prodlení objednatele se zaplacením 
faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle čl. VI, odst. 1 této 
smlouvy. 

9. Objednatel bude hradit faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona o 
DPH. 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. Objednatel 
se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

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 dodavatele o jeho úhradě příslušnému správci daně.  

 

Čl. VI. 

Sankční ustanovení 
1. Objednatel se zavazuje při nedodržení splatnosti faktury uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši stanovené nařízením vlády č.  351/2013 Sb., v platném znění, za každý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení s nedodržením termínu předání písemné zprávy ve smyslu čl. II. odst. 2 této 
rámcové smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
(slovy: Jedentisíckorunčeských) za každý den prodlení.  

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

4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle výše uvedených odstavců tohoto Čl jsou splatné na základě 
faktury vystavené Objednatelem a splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení pokuty, 
resp. úroku z prodlení. Dohodou smluvních stran lze provést započtení smluvní pokuty (úroku 
z prodlení) proti splatným pohledávkám druhé smluvní strany.  

5. Termín plnění příslušné objednávky (tj. termín předání písemné zprávy nebo dokončení 
poradenské činnosti uvedený v objednávce) se prodlužuje o dobu, po kterou je objednatel 
v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli za předpokladu, že se smluvní strany 
nedohodnou v souladu s čl. III. odst. 11 na jiném termínu plnění předmětných služeb. 

6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody a odstoupení 
od smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty podle této smlouvy považuje za přiměřené povaze 
povinností, ke kterým se vztahují.  

Čl. VII. 

Závazek mlčenlivosti 
1. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci předmětu této smlouvy budou chránit a utajovat před 

nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti, které jsou takto smluvní stranou 
řádně označeny (dále jen i jako „chráněné informace“). Povinnosti uvedené v tomto článku této 
smlouvy platí i po ukončení této smlouvy.  

2. Zhotovitel, resp. jím pověření pracovníci, jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech 
skutečnostech týkajících se DPP, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním služeb podle 
této smlouvy. Získané informace nesmí zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho 
jiného. Zhotovitel se zavazuje nevyužít důvěrné informace klienta získané v souvislosti s touto 
smlouvou jinak než pro účely této smlouvy, v neprospěch klienta či k poškození jeho dobrého 
jména nebo pověsti. 

3. Za chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které 
nejsou všeobecně a veřejně známé, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek 
pro kteroukoliv smluvní stranu, nebo které některá ze smluvních stran jako chráněné písemně 
označila. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem 
dotčené smluvní strany. Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, 
jestliže je to nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo jejích dodatků a třetí osoba poskytne 
dostatečné garance, že nedojde k vyzrazení chráněných informací. Za třetí osoby podle tohoto 
ustanovení nejsou považováni určení pracovníci smluvních stran oprávnění ke styku 
s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu nebo osoby, které si jedna ze smluvních 
stran písemně určí.  

4. Za porušení závazku důvěrnosti informací podle této smlouvy nebude považováno zveřejnění 
důvěrných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základě zákona, 
soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí. 

5. Smluvní strany sjednávají pro případ prokazatelného porušení některého ze svých závazků 
uvedených v čl. VII., odst. 1. - 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: 
padesáttisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení (dále jen i jako „smluvní pokuta“). 
Smluvní strany si současně ujednávají, že v případě porušení této smlouvy v důsledku existence 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek (§ 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku), nevzniká povinnost k úhradě smluvní pokuty dle této smlouvy. Smluvní strany se 
zároveň dohodly, že celková výše smluvních pokut, kterou má jedna smluvní strana uhradit druhé 
smluvní straně podle této smlouvy nepřesáhne částku 1 000 000,- Kč (jeden milion korun 
českých) v souhrnu za veškeré události, na základě kterých je smluvní pokuta uplatněna druhou 
smluvní stranou. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury té smluvní strany, jejíž práva 
vyplývající z této smlouvy byla druhou smluvní stranou porušena. Sjednáním či zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno oprávnění požadovat náhradu škody ve výši podle čl. III bod 7 této 
smlouvy. 
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8. Čl. VIII. 
Záruky 

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

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

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

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na dodané služby záruku za jakost. Záruční doba 
činí 12 měsíců ode dne doručení soupisu provedených prací, pokud z povahy výstupů nebo účelu 
jejich použití nevyplývá něco jiného.  

5. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen 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 se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku 
by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich 
písemném uplatnění Objednatelem. 

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

 

9. Čl. IX. 
Nabývaní vlastnictví 

1. Veškeré tiskové výstupy v rámci poskytnutých služeb jsou ve vlastnictví Objednatele.  

2. Nebezpečí škody na dodaných výstupech z poskytnutých služeb přechází na Objednatele 
okamžikem tiskového výstupu z pronajatého zařízení.  

3. Objednatel se zavazuje služby převzít, pokud jsou řádně a včas provedeny.         

 

10. Čl. X. 
Základní podmínky a ujednání o provedení služby 

1. Zhotovitel předloží prohlášení, že veškeré činnosti bude provádět v souladu s platnými zákony a 
dalšími souvisejícími předpisy a normami. 

2. Zhotovitel musí provádět služby s veškerou možnou odbornou péčí a s dostatečnou znalostí a 
pečlivostí, kterou lze při zajišťování obdobného plnění očekávat, vždy příslušnými školenými a 
odbornými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za splnění všech odborných a profesních kritérií 
včetně kvality vykonávaných činností. 

3. Pracoviště budou Objednatelem užívána výhradně pro účely zajištění předmětu této Smlouvy. 
4. Objednatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svou a svých zaměstnanců. Po 

celou dobu poskytování služeb Objednatel zajistí bezpečnost práce a provozu – zejména 
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dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochrany na pracovišti a dále 
odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. 

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

11.  

Základní podmínky a ujednání o provedení služby 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, kterou se rozumí doba maximálně 48 měsíců ode dne 
účinnosti této smlouvy. 

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

12. Čl. XII. 
                           Ukončení smlouvy 

1. Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran z jakéhokoliv důvodu, 
nebo i bez jeho uvedení, s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění 
Poskytovatele v těchto případech: 
poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a 
rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku 
založeného touto Smlouvou dodržovat, 
bude-li Zhotovitel plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami 
nebo v rozporu s pokyny Objednatele, 
je-li  Zhotovitel v úpadku či mu úpadek hrozí, Zhotovitel podal dlužnický insolvenční návrh, 
nebo Zhotovitel podal návrh na moratorium, vše ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, 
pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 
k níž se zavazuje touto Smlouvou, 
Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, 
Zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob. 

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

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

                           Závěrečná ustanovení 
1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 

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

2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a 

vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek 
měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

3. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 

OZ. 

4. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto 
změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

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

6. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

7. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez dalšího. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich 
užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně oprávněně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu 

se zákonem č. 106/1999 Sb. 
9. Pokud se kterákoliv Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, 

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

10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé 
z povinností stanovené v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a 
zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této smlouvy 
objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

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

12. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

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

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

 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. 
13. Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

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

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

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

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

 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. 

14. Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam této Smlouvě přikládají. 

15. Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této Smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

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

17. Ustanoveními článku VII. této smlouvy upravujícími ochranu důvěrných informací není 
dotčena povinnost klienta, jakožto povinné osoby poskytnout informace v rozsahu 
vyžadovaném zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „Zákon“). Zhotovitel tímto prohlašuje, že jakékoliv obchodní tajemství zhotovitele 
nebo know how zhotovitele, obsažené v této smlouvě nebo objednávce, bylo klientovi 
poskytnuto ze strany zhotovitele bez použití veřejných prostředků ve smyslu ustanovení § 11 
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odst. 2 písm. a) Zákona; klient tímto uznává, že zveřejnění a poskytnutí těchto informací 
jakékoliv třetí osobě lze odmítnout s odkazem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) Zákona. Bez 
výslovného písemného a podmíněného souhlasu zhotovitele není klient oprávněn poskytnout 
jakékoliv Výstupy třetím osobám na základě žádosti dle Zákona, jelikož se jedná o Výstupy 
chráněné autorským právem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) Zákona. 

18. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

 

 

 

V Praze dne ……………                                               V Praze dne ……………  

 

Za objednatele:       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 

 

 


