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Č. smlouvy objednatele: 000383 00 20  

Č. smlouvy zhotovitele:  

S M L O U V A  O  D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a se souvisejícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

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 „objednatel“) 
a 

METROPROJEKT Praha  a.s. 

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

 Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

IČO: 45271895 

DIČ: CZ45271895, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 9302-021/0100 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 

2. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

- České státní normy a obecné závazné právní normy v platném znění vztahující se 
k realizovanému dílu. 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 7.4.2020, 

č. 1000234459 s názvem „Projekční práce – modernizace technologie měnírny 
Krejcárek“. 
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3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající 
ve vypracování projektové dokumentace („PD“) ve stupních dokumentace pro získání 
pravomocného územního rozhodnutí, získání pravomocného stavebního povolení nebo 
získání sloučeného povolení (DUR/DSP), dokumentace pro provedení stavby (PDPS), 

inženýrská činnost a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby na akci 

„Modernizace technologie měnírny Krejcárek“. 

Součástí prací je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení vlastního 
předmětu díla.  
K předmětu díla je nutné mj. mít autorizaci na jednotlivé profese, zejména platnou 
autorizaci ve smyslu §4 a 5, zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, pro vypracování projektové dokumentace a související 
činnosti. Platné osvědčení o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací, která je 

oprávněna projektovat určená technická zařízení – elektrická specifikovaná vyhl. 100/95 

Sb. § 1 bodem 4a, b, c, a to dle vyhlášky č. 100/1995 př. 4, odst. 5, bod 8c), odst. 15. 

Platné osvědčení o odborné způsobilosti pro pracovníky pro samostatné projektování a 
pracovníky pro projektování dle §10 vyhl. 50/1978 Sb. 

 Rozsah požadovaných projektových a souvisejících prací: zpracování projektové 
dokumentace pro územní a stavební řízení, resp. sloučené (DUR/DSP) v souladu 

s obecně závaznými předpisy, vyhláškami, platnými technickými normami a 
vnitropodnikovými normami objednatele včetně zajištění potřebných průzkumů a 
veškerých podkladů pro splnění díla; předání projektové dokumentace (DUR/DSP) 

k připomínkovému řízení objednateli; 
 vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zapracování do PD; 

 výkon inženýrské činnosti - projednání výsledné dokumentace s DOSS a získání 
pravomocného rozhodnutí (územního rozhodnutí/stavebního povolení), případně 
další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání stavebního 
povolení včetně nabytí právní moci; 

 zpracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro výběr zhotovitele díla 
v souladu s obecně závaznými předpisy, vyhláškami, platnými technickými a 
vnitropodnikovými normami objednatele;  

 předání projektové dokumentace (PDPS) pro výběr zhotovitele díla 
k připomínkovému řízení objednateli. 

 vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zapracování do PD; 

 zpracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu *XLS a *PDF pro 

všechny stupně PD, dále v programu ASPE ve standardu XC4 včetně výpočtu 
množství a jeho aktualizace dle vývoje projektu a zpracování specifikací; 

 zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, 
tzn. tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního 
čísla) s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle 
jednotlivých záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor 
dlouhodobý) a zákresů do katastrální mapy; 

 výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavebního díla (v rozsahu 

platného Sazebníku UNIKA). 
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Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb. 

3.1.1.  Dokumentace pro sloučené územní řízení/stavební povolení (DUR/DSP) 
3.1.2  Dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru zhotovitele (PDSP) 

Zpracování dokumentace pro provedení stavby – detailní položky dle UNIKA v souladu 

s aktuálním zněním: 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Zásady organizace výstavby (DIO) 
F. Technologická část – provozní soubory 

G. Stavební část – stavební objekty 

H. Celkové náklady stavby 

I. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování včetně vyjádření) 
 

3.2. Výkon autorského dozoru: 
Autorský dozor (dále jen „AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
v platném znění po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě Výzvy 
objednatele se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě či provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele.  

Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace,  uvědomí 
objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do 
stavebního deníku. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení.  
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a 
tomu odpovídající důsledky, 
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. 

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. 
 

Rozsah stavby je dán technickým zadáním objednatele v rámci poptávkového řízení.  

4. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení plnění zhotovitelem započne na písemný pokyn objednatele. 

4.1. Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení (DUR) 

– do 12 měsíců (pokud se prokáže jako žádoucí) od písemného pokynu objednatele. 
Požadovaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí – žádost příp. žádosti o územní 
rozhodnutí podá zhotovitel neprodleně poté, co získá všechna souhlasná vyjádření nutná 
k podání žádosti. 
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4.2. Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) – do 3 měsíců od písemného pokynu objednatele. Požadovaný termín podání 
žádosti o stavební povolení – žádost příp. žádosti o stavební povolení podá zhotovitel 
neprodleně poté, co získá všechna souhlasná vyjádření nutná k podání žádosti.  

4.3. Požadovaný termín předání PD pro provedení stavby (PDSP) – do 2 měsíců od vydání 
stavebního povolení včetně nabytí právní moci nebo od písemného pokynu 
objednatele. 

4.4. Zhotovitel v rámci přípravy DUR+DSP projedná možnost urychlení přípravy stavby 
zajištěním společného povolení namísto samostatného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. V případě kladného projednání této možnosti, bude PD 
s podrobnostmi stavebního povolení (společného povolení) předložena do 15 měsíců 

od kladného projednání a informování objednatele.  

4.5. Termín výkonu AD – po dobu realizace stavby. 

4.6. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu dostupné 
podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla této smlouvy. Informace 
a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, elektronickou poštou (e-

mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána písemná forma. Veškeré 
předané podklady se zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných 
podkladů. 

4.7. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele (Sokolovská 42/217, Vysočany, 
190 00 Praha 9). Místem plnění pro výkon AD je stavba.  

4.8. Dílo bude předáno zhotovitelem osobně v sídle objednatele. Oprávněný zástupce 
objednatele zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 

4.9. Pokud dílo nelze z důvodů rozhodnutí orgánů státní správy nebo jednáním 
veřejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního řízení a podobně) splnit, nebo 
z těchto důvodů nebude zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude zhotovitel 
v prodlení s plněním. Toto neplatí, pokud k prodlení  dle věty první dojde v důsledku 
jednání zhotovitele. 
Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou zhotovitelem prokázány, prodlužuje 
se doba plnění o dobu, po kterou tyto okolnosti působily. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě. 

4.10. Závazek provést dílo je splněn předáním díla objednateli. Objednatel není povinen 
převzít dílo, které obsahuje zjevné vady. 

5. CENA ZA DÍLO 

5.1. Smluvní cena za provedení díla a s ním souvisejících prací je stanovena takto: 

Cena celkem                                          2 952 500,- Kč 

(slovy:  ) 

Z toho: 

Cena za projektové a další související práce 2 910 000,- Kč 

Cena za výkon AD       42 500,-Kč 

Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1. 
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5.2. Sjednaná smluvní cena je sjednána jako pevná, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná, 
zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s provedením Projektové dokumentace a 
dalších souvisejících prací, které vyplývají z této smlouvy (zejm. náklady spojené se 

stavebním řízením atd.) a dále náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu 
realizace stavebního díla.  

5.3. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů k DUZP. 
Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Žádná ze stran není oprávněna 
požadovat úpravu ceny v důsledku změny míry inflace. 

6. POČET VYHOTOVENÍ  

6.1. PD bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění územního 
řízení/stavebního povolení, které organizuje a zajišťuje zhotovitel, kdy v ceně za dílo je 
celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění stavebního povolení.  
PD (DSP) bude objednateli předána po získání pravomocného stavebního povolení v 

listinné a digitální podobě ve  4 vyhotoveních, včetně 1 slepého a oceněného výkazu 
výměr.  

PD (PDPS) bude objednateli předána v listinné podobě v 6 vyhotoveních a 2x v digitální 
podobě. Dále bude dokumentace obsahovat (5x slepý výkaz výměr, 2x oceněný výkaz 
výměr, 1x slepý výkaz výměr v listinné podobě, 1x oceněný výkaz výměr v listinné 
podobě). 
Digitální provedení:   výkresová část - AUTOCAD ve formátu - *.PDF, dwg 

textová část - WORD - *.doc, EXCEL - *.xls,  

rozpočet - EXCEL – *xls, *.PDF, ASPE 

nosič - CD/DVD/flash disk 

dokladová část - pdf 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zajistí v případě potřeby vícetisky, které 
nejsou součástí předmětu díla a budou oceněny a fakturovány zhotovitelem zvlášť, 

výpočtem dle přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č. 2 této smlouvy. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

7.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho 
části objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené díla nebo jeho část bude 
fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne DUZP. Za DUZP se považuje 
den předání a převzetí díla (případně jeho části) uvedený v předávacím protokolu 
potvrzenému zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou faktury. 
Dílo bude předáno v sídle objednatele viz čl. 4.7 a 4.8 této smlouvy, zástupci 
objednatele pro věci technické čl. 10.1, nebo jím pověřenému zástupci. Dílo bude 
objednateli předáváno v termínech dle čl. 4 a fakturováno na základě čl. 7.  
Za den dokončení díla je považováno předání a vyfakturování poslední části díla, 
nebude-li případně písemným dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami 
stanoveno jinak. 

7.2. Cena za Autorský dozor bude hrazena objednatelem měsíčně zpětně na základě faktury 
vystavené zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, dále náležitosti 
účetního dokladu dle zákona o účetnictví, a jejíž přílohou bude potvrzení o provádění 
Autorského dozoru a o jeho rozsahu podepsané oprávněnými osobami uvedenými v čl. 
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10.1 této smlouvy. Za DUZP se považuje poslední den kalendářního měsíce, za který se 
faktura vystavuje. 

7.3. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
DPH, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a budou 

zhotovitelem odeslány ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 
Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového doklady bude faktura 

obsahovat  zejména tyto údaje: 
- název a předmět díla 

- označení akce 25-0-2837 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  
- den odeslání a den splatnosti 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 

- bankovní spojení zhotovitele 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 

7.4. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 7 této smlouvy, nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (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. 

7.5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice objednatele. 
7.6. Smluvní cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 
7.7. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 
7.8. Po dobu prodlení objednatele se zaplacením dílčí faktury není zhotovitel v prodlení se 

splněním povinností předat předmět smlouvy, který termínově navazuje, v ujednaném 
termínu. 

7.9. Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení prací před 
provedením díla, ke zrušení smlouvy vinou objednatele nebo k jeho odstoupení 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. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli část ceny, pokud by ke 

skončení smlouvy došlo z důvodů mimo jednání objednatele. 

7.10. 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. 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. 
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7.11. 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. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty: 
8.1. Za každý den prodlení zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 4 

této smlouvy  se sjednává smluvní pokuta ve výši  % z celkové ceny díla a to za 
každý i započatý den prodlení. 

8.2. Smluvní pokuta za každou vadu díla znemožňující provedení stavebního díla, a to 
ve výši - Kč za každý takový případ a den trvání stavu. 

8.3. Smluvní pokuta za každou vadu díla neznemožňující provedení stavebního díla, a to 
ve výši - Kč za každý takový případ a den trvání stavu. 

8.4. Smluvní pokuta za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které 
byl zhotovitel předem upozorněn objednatelem, a to ve výši  Kč za každý případ 
a den trvání takového stavu.  

8.5. Pokud je zhotovitel v prodlení s termínem povinnosti dle čl. 10.2 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši Kč za každý 
započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti. 

8.6. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty 
mohou být navzájem kombinovány.  

8.7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel 
oprávněn vymáhat vůči zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Smluvní strany za tímto účelem 
vylučují ust. § 2050OZ. 

8.8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury, nahrazující oznámení o 
uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Faktura musí vždy obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele 

účtovat smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli. 

9. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat objednatele k projednání všech zásadních 
změn v 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 plnění 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. 

9.2. 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 
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či nahradit osobu uvedenou v Seznamu poddodavatelů je možné pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. 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 na 
žádost jedné ze smluvních stran sepsán předávací protokol. 

9.6. Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele v rámci provedení 
díla. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či z hlediska 

realizace 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, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor 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. 

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

9.9. 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.  

9.10. Veškeré objednatelem poskytnuté podklady a materiály ke splnění předmětu tohoto díla, 
jsou určeny pouze pro plnění této smlouvy a zhotovitel se zavazuje, že nebudou 
poskytnuty třetím osobám. 

9.11. Zhotovitel poskytuje objednateli bezvýhradní a neomezenou licenci ke všem součástem 
předmětu plnění z této smlouvy, které mohou být předmětem autorského práva, zejména 
pak k Projektové dokumentaci. Objednatel je na základě souhlasu zhotovitele a této 
licence oprávněn ke všem způsobům užití Projektové dokumentace, tj. zejména k jejímu 

užití v souvislosti s prováděným stavebním dílem, k jejímu rozmnožování, upravování, 
poskytování třetím osobám, zapracovávání do jiných autorských děl apod. Úplata za 
poskytnutí této licence je již zahrnuta do celkové ceny díla. 
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10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
Za objednatele 

ve věcech technických: 

Za zhotovitele 

ve věcech technických: 

ve věcech smluvních: 

10.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 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. 

10.3. Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem 

objednatele. Na základě písemné výzvy zhotovitele mu objednatel předá příslušné 
vnitropodnikové normy. Zhotovitel bere na vědomí, že příslušné vnitropodnikové 
normy mu budou poskytnuty výlučně oproti podpisu o zachování mlčenlivosti.  

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 smluvního vztahu a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace 

před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě 
o dílo. 

10.7. Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
zhotovitel objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 

 Na jednání výrobního výboru objednatel vyšle svého zástupce. 
 O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání, který 

přítomní zástupci objednatele a zhotovitele podepíší. 
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Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

10.8. Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.  
10.9. Zhotovitel je povinen si u objednatele zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na 

místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech 
předem poučeni. 

11. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. 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. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

12.1. Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví 
u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele 

za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle OZ nebo zákona č. 
360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

12.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou 
lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše  uvedené lhůtě, 
nejdéle však do dvaceti pracovních dnů. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 5 Občanského zákoníku odborníkem, 
osobou hlásící se k výkonu odborného povolání. V souvislosti s tím prohlašuje, že 
disponuje takovými znalostmi a dovednosti, které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení Projektové dokumentace, jakož i k dalšímu právnímu jednání, které vyplývá 
z této smlouvy.  

13. ZÁNIK SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran 

13.2. Dále může být tato Smlouva ukončena písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 
straně. Výpověď je oprávněna podat kterákoliv ze Smluvních stran, a to i bez uvedení 
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důvodu. Smlouva zaniká uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

13.3. 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, resp. nepřevzal staveniště,  
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. 

13.4. 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). 
13.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
13.6. 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. 

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

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. 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. 

14.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli 
jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany 
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vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

14.3. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 
zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

14.4. 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.  

14.5. 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.  

14.6. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli 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 daného 
závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či jednání. 
Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
14.7. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 

některé z povinností stanovených 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. 

14.8. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

14.9. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611 Občanského zákoníku 
na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

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

14.11. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou 
by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
smlouvy. 

14.12. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvních strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran. 

14.13. 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 smlouvě přikládají. Strany 
tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či obchodní praxe. 
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14.14. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

14.15. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
14.16. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami je 

takováto změna neplatná. Neplatnost změny lze namítnout i v případě, bylo-li již 
plněno. 

14.17. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na webových stránkách 
a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za 

obchodní tajemství ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, 
že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

14.18. 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 DPP proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex. 

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. 

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; 
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 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení 
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem 
jiné osobě, a na kterou není nárok. 

14.19. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jeden 

stejnopis. 

14.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny 

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

za objednatele: za zhotovitele: 

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

………………………………… ………………………………………. 
Ing. Petr Witowski Ing. David Krása 

předseda představenstva předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost  

………………………………….           …………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek             Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva            místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,            METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost 

 


