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Číslo Smlouvy Objednatele: 000551 00 20 

Číslo akce: 24-0-2590 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to na základě výsledku 
poptávkového řízení na Smlouvu o dílo na „Rekonstrukce horní a spodní plošiny v ZTC1“ dále jen 
„smlouva/y“. 

 

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 

 

Tramontáž spol. s r.o. 

se sídlem:   Škroupova 170, 537 01 Chrudim II   

zastoupená:   Dr. Ing. Vratislavem Čapkem, jednatelem společnosti   

IČO:   15053881   

DIČ:    CZ15053881, plátce DPH 

bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s.  

číslo účtu:   601801524/0600   

OR:   KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1100   

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 

1. Výchozí ujednání 
1.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 1000221904 ze dne: 

28.5.2020 na uzavření smlouvy o Dílo. 
1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož 

poskytnutí se zavazuje, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 
Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré dokumenty a další podklady a pokyny Objednatele, 
které obdržel do dne uzavření smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v podrobných 
podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob 
plnění včetně doby trvání závazku, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a 
okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí 
takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě 
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výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit 
závazky založené smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele 
jiné, než dohodnuté spolupůsobení. 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí dle této smlouvy zajistit řádně a včas 
v objektu ZTC1: 

2.1.1 provedení projekčních prací a rekonstrukce horní plošiny, vč. souvisejících dodávek 
a prací a 

2.1.2 provedení projekčních prací a rekonstrukce spodní plošiny, vč. souvisejících 
dodávek a prací. 

2.2 Výsledkem činnosti Zhotovitele budou dvě samostatná provozuschopná zařízení s možností 
přepravy osob a nákladů v prostorách ZTC1 (dále jen „Dílo). 

2.3 Podrobnější technický popis Díla je přílohou č. 1 této smlouvy. 
2.4 V rámci provádění projekčních prací pro realizaci Díla se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje 

pro Objednatele: 

2.4.1 Provést průzkumné práce, vytyčení a zaměření. 
2.4.2 Zajistit a zpracovat komplexní vstupní projektové podklady včetně zajištění 

potřebných průzkumů, posouzení, zkoušek, měření vč. vyhodnocení a veškerých 
podkladů nezbytných pro realizaci Díla v souladu s platnou legislativou. 

2.4.3 Vypracovat komplexní projektovou dokumentaci pro realizaci s oceněným 
podrobným položkovým soupisem dodávek a prací. 

2.4.4 Zpracování samostatných technických specifikací. 
2.4.5 Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi. 
2.4.6 Zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě. 
2.4.7 Celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech. 
2.4.8 Zajistit předání projektové dokumentace k připomínkovému řízení Objednateli ve 

smyslu odst. 3.1 této Smlouvy a dotčeným orgánům či jiným organizacím a osobám, 
jejichž vyjádření či stanovisko je vyžadováno k vydání příslušného stanoviska 
(schválení). 

2.4.9 Provést vyhodnocení připomínek k jednotlivým stupňům projektové dokumentace 
a provést jejich zapracování do projektové dokumentace. 

2.4.10 Poskytovat součinnost při koordinaci Akce s ostatními vyprojektovanými i souběžně 
projektovanými a realizovanými akcemi Objednatele, pokud mají s Akcí souvislost 
a poskytnutí takové součinnosti vyžaduje. 

2.4.11 Zajistit před rekonstrukcí schválení technického a legislativního řešení obou zařízení 
autorizovanou osobou.  

2.4.12 Předat autorizovanou osobou schválenou projektovou dokumentaci Objednateli. 
2.4.13 Předat originál žádosti a nezkrácené vyjádření autorizované osoby Objednateli. 

2.5 V rámci projekčních prací je Zhotovitel povinen zohlednit následující dotčené technologie, 
zařízení a rozvody: 

2.5.1 silnoproudé rozvody nízkého napětí (osvětlení, zásuvkové rozvody apod.), 
2.5.2 slaboproudé rozvody (telefon, signalizace, EPS apod.) 
2.5.3 projekt MaR (dálkové i místní ovládání a signalizace zařízení), 
2.5.4 úprava případných návazných a souvisejících technologií, 
2.5.5 stavební úpravy, 
2.5.6 produktovody, 

2.5.7 konstrukční úpravy kovových konstrukcí, 
2.5.8 úpravy stávajících zařízení, 
2.5.9 požárně bezpečnostní zařízení. 

2.6 Vyhotovení realizační projektové dokumentace v následujících počtech: 
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2.6.1 k připomínkovému řízení bude Zhotovitelem Objednateli předána ve smyslu čl. 3. 

této Smlouvy v digitální podobě ve formátu *.pdf. 
2.6.2 ve finální podobě bude předána Objednateli ve 4 tištěných pare vč. el. verze ve 

formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.dwg včetně všech xref, pokud nebude dohodnuto 
jinak. 

2.7 V rámci provádění stavebních a montážních prací dle realizační projektové dokumentace se 
Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést zejména: 

2.7.1 přípravu staveniště, průzkumné práce, vytyčení a zaměření; 
2.7.2 ochranu stávajících stavebních konstrukcí a zařízení;  
2.7.3 demontáž stávajícího zařízení; 
2.7.4 bourací práce; 
2.7.5 obnovu nátěrů; 
2.7.6 dodávku a montáž zařízení vč. strojního zařízení, vybavení a vystrojení; 
2.7.7 rekonstrukce a úpravy základních konstrukcí a schodiště; 
2.7.8 rekonstrukce a úpravy svislých, vodorovných a kompletních montovaných 

zámečnických konstrukcí; 
2.7.9 rekonstrukce a úpravy stěny podél schodiště; 
2.7.10 rekonstrukce a úpravy silových a slaboproudých rozvodů; 
2.7.11 u kovových konstrukcí vodivé pospojování a přizemnění na zemnící síť metra 

v předepsaných vzdálenostech; 
2.7.12 rekonstrukce a úpravy signalizace a řízení; 
2.7.13 rekonstrukce a úpravy osvětlení a ostatní elektroinstalace; 
2.7.14 navážení materiálu staveništní i mimostaveništní dopravu, veškerá náhradní 

opatření nezbytná pro provedení Díla, 
2.7.15 zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány 

připomínky Objednatele. 
2.7.16 zajištění potřebných zkoušek, protokolů, průkazů způsobilosti, geodetického 

zaměření, certifikátů a revizí pro řádné předání Díla a následné provozování Díla 
Objednatelem; 

2.7.17 seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou;  
2.7.18 montáž tlakových a protipožárních ucpávek; 
2.7.19 zajištění plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění prací 

na provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán 
Objednatelem před započetím plnění Díla) Souhlas vychází ze směrnice 
Objednatele Os 3/1, která Zhotoviteli byla k dispozici v rámci poptávkového řízení. 
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s výše uvedenou směrnicí 
seznámil; 

2.7.20 ekologická likvidace odpadu a odvoz odpadu, 

2.7.21 závěrečný úklid dotčených prostor, 
2.7.22 koordinační činnost prováděných prací, 
2.7.23 všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do 

řádného provozu v podmínkách Objednatele. 
2.8 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost 

nezbytnou k provedení Díla. 
2.9 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje od Zhotovitele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit 

za Dílo Zhotoviteli cenu ve výši a způsobem uvedeným ve Smlouvě. 
2.10 Dílo je provedeno, budou-li Zhotovitelem dokončeny a předány všechny jeho části a provedeny 

všechny činnosti dle této Smlouvy bez vad a nedodělků. 
2.11 Částí Díla se se rozumí dokončení rekonstrukce jednotlivých plošin. 
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3. Rekonstrukce a Doba plnění 
3.1 Zhotovitel zpracuje do 45 dnů od účinnosti této smlouvy projektovou dokumentaci a předloží 

ji Objednateli k připomínkám. Do 7 dní od obdržení připomínek od Objednatele předloží 
projektovou dokumentaci i se zapracovanými připomínkami příp. jejich vypořádáním. 

V případě, že Objednatel potvrdil, že projektová dokumentace nemá zjevné vady ani 
nedodělky, předá Zhotovitel Objednateli projektovou dokumentaci v dohodnutém počtu 
vyhotovení do 7 dnů. Objednatel potvrdí převzetí projektové dokumentace schválením 
předávacího protokolu. Schvalovací/připomínkové řízení může být více kolové. Konečná verze 
projektové dokumentace bude předána nejpozději do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

3.2 Zhotovitel zajistí do 45 dnů od protokolárního převzetí projektové dokumentace 
Objednatelem schválení konečné verze projektové dokumentace příslušnou autoritou. Jedná 
se zejména o schválení konstrukčně bezpečnostního řešení Díla pro jeho provozování 
v podmínkách Objednatele. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a řádně dokončené Dílo protokolárně předat v místě plnění 
Objednateli ve lhůtě 8 měsíců ode dne předání staveniště. 

3.4 Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 7 dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště. 
Nedostaví-li se Zhotovitel na předání staveniště v avizovaném termínu bez řádné omluvy, 
považuje se staveniště z hlediska běhu termínu dokončení Díla za předané. 

3.5 Stavební a montážní práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. 
V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si Objednatel vyhrazuje právo na 
přerušení provádění prací na nezbytně nutnou dobu. Provádění prací v jiných stanovených 
hodinách, o sobotách, nedělích a dnech pracovního klidu, je možné jen po dohodě 
s Objednatelem. . Požadavky je nutno předem projednat s Objednatelem a Objednatel po 

předchozím projednání vyjde požadavkům maximálně vstříc. 
3.6 Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na Díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ 

nebo z důvodu, že Objednatel neoprávněně neposkytl řádně a včas součinnost. Za okolnosti 

vyšší moci se rozumí přírodní nebo průmyslová pohroma, která představuje objektivně 
nepředvídatelnou překážku, nikoliv běžná nepřízeň počasí. Okolnost vyšší moci je Zhotovitel 
Objednateli povinen notifikovat do 3 dnů ode dne, kdy se o takovéto překážce dozví nebo 
dozvědět mohl a měl. K pozdě podanému upozornění se nepřihlíží. 

3.7 Zavážení materiálu služebním vlakem v noční přepravní výluce (mezi 1:00 až 3:30 hod.) je po 
předběžné dohodě možné (nutno minimálně s týdenním předstihem nárokovat u příslušného 
útvaru Objednatele - služby Staveb a tratí 830000, aktuální ceník služeb kolejové nákladní 
dopravy je přílohou č. 3 této smlouvy. 

4. Cena 

4.1 Cena za Dílo dle této smlouvy je stanovena ve výši 13 998 000Kč bez DPH (Slovy: 

třináctmiliónůdevětsetdevadesátosmtisíc korun českých bez DPH) v členění: 
4.1.1 provedení projekčních prací, a rekonstrukce horní plošiny včetně souvisejících 

konstrukcí a technologií ve výši 7 427 800Kč bez DPH (Slovy: 

sedmmilionůčtyřistadvacetsedmtisícosmset korun českých bez DPH) a 

4.1.2 provedení projekčních prací a rekonstrukce spodní plošiny včetně souvisejících 
konstrukcí a technologií ve výši 6 570 200Kč bez DPH (Slovy: 

šestmilionůpětsetsedmdesáttisícdvěstě korun českých bez DPH). 
4.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je i výkaz výměr obsahující rámcový rozpad ceny. 
4.3 Uvedené ceny zahrnují všechny náklady na kompletně dokončené Dílo v rozsahu dle této 

smlouvy, uvedené ceny jsou sjednány jako nejvýše přípustné. 
4.4 K cenám bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
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4.5 Uvedené ceny dále obsahují ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému splnění 
Díla, zejména pak: 
4.5.1 náklady na průzkumné a projekční práce, 
4.5.2 náklady na schvalování předloženého technického řešení Díla, 
4.5.3 náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, 

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

4.5.4 náklady pro provádění stavebních úprav a přípomocí. 
4.5.5 veškeré náklady na řádné dokončení a předání Díla, včetně mj. daní, cel, licenčních 

poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti včetně 
zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem, 

4.5.6 náklady na BOZP a PO pracovníků, 
4.5.7 náklady na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného 

dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz těchto 
dočasných zařízení.  

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

4.5.9 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem, 

4.5.10 náklady na záruky, 
4.5.11 náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 

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

4.5.12 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 
4.5.13 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 

skončení plnění Díla. 
4.5.14 náklady na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením 

stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby. 
4.5.15 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce 

a případná odškodnění v případě soudních sporů. 
4.5.16 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor. 
4.5.17 náklady na územní, časové a provozní vlivy. 
4.5.18 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 

smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění. 
4.6 Veškeré další náklady Díla jsou zapracovány do nabídkové ceny, to znamená, že tyto náklady 

nejsou uváděny samostatně. 
4.7 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se Smlouvou, je 

nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než 
dohodou smluvních Stran. Smluvní strany se dohodly, že cena je nezávislá na inflaci, tj. vývoj 
inflace nemá na cenu Díla vliv. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných 
právních předpisů upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
uvádí, že cena Díla není určena odkazem na rozpočet. 

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

4.9 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval podmínky PŘ, a ty neobsahují žádné vady, které 
by mohly mít za následek neprovozování Díla v podmínkách Objednatele a že provoz Díla bude 
v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, stavebním povolením a českými 
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technickými normami (ledaže Projektová dokumentace výslovně stanoví, že se daná česká 
technická norma či její část nemá aplikovat či se má aplikovat jiná norma). V případě, ukáže-li 

se tato záruka Zhotovitele za úplnost chybnou, odpovídá Objednateli za škodu tím 
způsobenou. 

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

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

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

nadbytečné k řádnému dokončení Díla a Objednatel s jejich vyloučením souhlasí; 
4.11.3 nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace a nebo podrobný položkový 

soupis dodávek a prací tyto práce obsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové 
dokumentace a nebo podrobného položkového soupisu dodávek a prací . 

4.12 Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a dodávek dle této 
smlouvy, pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny. 

4.13 Návrh případných víceprací vypracuje Zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej Objednateli 
ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho předložení Zhotovitelem. 

4.14 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje 
Zhotovitel návrh kalkulace ceny. 

4.15 Rozsah víceprací a cenu obě smluvní strany stvrdí písemným dodatkem ke smlouvě v souladu 

s příslušnými ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku k této Smlouvě není 
Zhotovitel oprávněn cenu víceprací fakturovat. 

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

4.16.1 je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
4.16.2 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

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

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

4.16.4 řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 
4.17 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících 

zvýšení ceny.   

5. Platební podmínky 

5.1 Cena za Dílo bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem v zákonné lhůtě od 
DUZP, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž přílohami 
budou předávací protokoly, podepsané oprávněnými osobami. 
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5.2 Zhotovitel po dokončení části Díla vystaví fakturu na 1 0% ceny části Díla, Objednatel uhradí 
příslušné faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s čl. 5.1 do % celkové ceny části Díla. 
Částka rovnající se % ceny části Díla sloužící jako zádržné bude uvolněna Objednatelem 
Zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků na Díle.  

5.3 DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(dále jen „DUZP“). 

5.4 DUZP je den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí Díla bez vad a 

nedodělků. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn 
zvláštní režim ve smyslu § 92e) zákona o DPH. 

5.5 Faktura musí kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  
5.5.1 číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  
5.5.2 číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli 
5.5.3 vyznačení splatnosti, 
5.5.4 IČO Objednatele a Zhotovitele, 
5.5.5 bankovní spojení Zhotovitele, 

5.5.6 razítko a podpis oprávněné osoby, 
5.5.7 v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 

produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a) a 92e) zákona o DPH, 
5.5.8 výši zádržného. 

5.6 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle Smlouvy bude Zhotovitel 

zasílat Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. 
5.7 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, v případě 

uvolnění zádržného činí lhůta 30 dnů od doručení protokolu o odstranění vad a nedodělků a 
předání průkazů způsobilosti. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka uvedená 
v daňovém dokladu odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele na účet 
Zhotovitele. 

5.8 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 

uvedeny údaje specifikované v čl. 5. této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je 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. 

5.9 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu dle platné 
klasifikace produkce CZ-CPA. 

5.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, 
zaplatí Objednatel pouze základ daně a 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. 

5.11 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 DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému 
správci daně. V tomto případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Prodávající jinak nárok, ze 
strany Kupujícího hrazeny. 

5.12 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

5.13 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z tohoto 

smluvního vztahu (splatné nebo dosud nesplatné).  
5.14 Zálohy nebudou poskytovány. 
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6. Nebezpečí škody na Díle 

6.1 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla. Vlastnické 
právo ke zhotovovanému Dílu náleží po celou dobu provádění Díla Objednateli. 

7. Likvidace odpadů a kovových materiálů 

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

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

legislativou. 

7.3 Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení KO 
v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude 
dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, 

 Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového 
střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) odkud KO pochází.  

7.4 KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

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

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

7.5 Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své 
náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá Zhotovitel Objednateli 
v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 

7.6 Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
Objednatele. 

8. Záruka za jakost Díla, odpovědnost Zhotovitele za vady 

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

podrobnými podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak 

obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení. 
Objednatel nestrpí mj. vady typu nespolehlivé funkce, nedodělky, skryté vady nebo 
konstrukční nedostatky. 

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

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

8.4 Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne 
jeho protokolárního předání a převzetí. 
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8.5 Záruční doba náhradních dílů a oprav dílů činí 36 měsíců od montáže dílu či provedení opravy 

dílu, tzn. že i po opravě provedené poslední den záruční doby bude trvat záruka 36 měsíců na 
provedenou opravu dílu. 

8.6 Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a výměně vadných částí Díla 
za bezvadné, a to na svůj náklad. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel 
povinen, nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit do 3 dnů od obdržení písemné 
reklamace a dokončit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů od zahájení 
odstraňování vad, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. 

8.7 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji c, či prohlásí-li 
Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo zajistit 

opravu vlastními prostředky na náklady Zhotovitele. 

8.8 Na záruku nemá vliv provádění výrobcem předepsaných  běžných periodických prohlídek a 
údržby podle výrobcem předaných podkladů vlastními prostředky Objednatele či třetí osoby.  

8.9 Důvodnost reklamace v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli všechny přiměřené náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

8.10 Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení Díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo zčásti prostřednictvím poddodavatele, který je 
uveden v příloze č. 4 této smlouvy. V případě, že bude Zhotovitel provádět dílo nebo jeho část 
pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.11 Prostřednictvím poddodavatelů není Zhotovitel oprávněn provádět vlastní montáž strojního 
zařízení. 

8.12 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci a provádění dalších návazných činností Zhotovitele při plnění Díla. 
Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace vč. 
provádění souvisejících činností a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová 
dokumentace a provedení činností bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad. 

8.13 V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel oprávněn uplatnit podle své volby 
kterýkoli z nároků vyplývající z vad Díla podle občanského zákoníku Zhotovitel je povinen 
bezodkladně splnit svoji povinnost vyplývající z uplatněného nároku Objednatele. 

8.14 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla bezodkladně či ve sjednané lhůtě nebo v dodatečné 
přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, je Objednatel oprávněn takovou vadu 
odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele, který je povinen uhradit 
Objednateli nezbytnou a prokazatelnou částku doloženou řádnými doklady prokazujícími její 
oprávněnost a výši, a to na jeho účet do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury vystavené 
Objednatelem. 

9. Další podmínky plnění 
9.1 Všechny práce při provádění Díla musí být Zhotovitelem prováděny mj. v souladu se 

schválenou projektovou dokumentací, s právními předpisy a dalšími relevantními požadavky 
Objednatele. 

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

9.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o BOZP zaměstnanců v prostorách Objednatele a 
za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele vzniknou Objednateli nebo třetím osobám. 

9.4 Zhotovitel je povinen k zahájení provádění Díla aktualizovat veškeré doklady a podklady, 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. č. 309/2006 
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Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vést tuto 
dokumentaci po celou dobu provádění Díla. 

9.5 Ochrana Díla znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo až do 
okamžiku dokončení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný 
k tomu, aby chránil Dílo před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude udržovat 
v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně 
chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla od vykládky 
na staveništi až do doby dokončení Díla, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo 
staveniště, během nakládky a přepravy. 

9.6 Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení konstrukcí 
umístěných na staveništi, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. 
Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu.  

9.7 Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení 
veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

9.8 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a 
kontrolovat. 

9.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

9.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a 
v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provádění Díla. 

9.11 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude 
jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra. 

9.12 Veškerá dodávaná zařízení nebo jejich části budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy 
považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, 
repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době 
montáže nejsou starší než 12 měsíců od data výroby. 

9.13 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o 
kterých je známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné 
věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 
škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, 
materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení 
o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si Objednatel vymínil 
podmínku předchozího písemného schválení, bez tohoto předchozího písemného schválení 
nebo je v rozporu s projektovou dokumentací. Porušení tohoto závazku Zhotovitelem se 
považuje za podstatné porušení této Smlouvy. 

9.14 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde 

k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího 
majetku Objednatele. 

9.15 Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce. 
9.16 Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky musí být Zhotovitelem předem písemně 

zdůvodněna a odsouhlasena Objednatelem. 
9.17 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 

osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění 
svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována 
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Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně 
nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele 
nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

10. Stavební (montážní) deník 

10.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel stavební (montážní) 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho 

jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 
10.2 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy zejména autorský dozor, Objednatel a TDI, případně jimi písemně pověřená osoba 
nebo oprávněné orgány státní správy. Deník bude veden se dvěma průpisy. 

10.3 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo 
v něm musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou 
považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním 
deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup provádění Díla, zavazují se Smluvní strany projednat 
příslušné požadavky bezodkladně. 

10.4 Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.  
10.5 Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
10.6 Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla. 
10.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do pěti (5) pracovních dnů oproti Předávacímu 

protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky 
poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel oproti Předávacímu 

protokolu Objednateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne odstranění poslední Vady nebo 
Nedodělku. 

11. Práva a povinnosti Zhotovitele 

11.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 

normy (včetně ČSN, EN ad.), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, pokyny 

Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány a postupovat 

v souladu s jeho zájmy. 
11.2 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí 

na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla (dále jen „zaměstnanci“), dodržovali 
veškerá opatření k zajištění BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, 
vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací Díla nebo 
stanovených Objednatelem.  

11.3 Vstup na místo provádění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů Objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání 
před zahájením plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN 471 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

11.4 Vstup do prostor Objednatele bude umožněn na základě předloženého seznamu pracovníků 
Zhotovitele pouze zaměstnancům, kteří budou vybaveni externím průkazem. Externí průkaz 
může být vydán Objednatelem na základě žádosti Zhotovitele. 



 

Stránka 12 z 18 

 

11.5 Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech Objednatele pouze v místě 
provádění Díla a jsou povinni řídit se pokyny pracovního dohledu nebo dozoru. 

11.6 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni s předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. Zhotovitel musí 
mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické i personální vybavení k provádění 
požadovaných prací. 

12. Splnění Závazku Zhotovitele – předání a převzetí Díla 

12.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením Díla řádně a včas, v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy a jeho předáním Objednateli. 

12.2 Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konečné přejímce alespoň 7 kalendářních dní předem. 
12.3 Absence legislativních dokumentů opravňující Objednatele k neomezenému provozování Díla 

nebo jeho části (inspekční prohlídka) se považuje za neodstranitelnou vadu. 
12.4 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a 

převzetí dokončeného Díla nebo jeho části. 
12.5 Objednatel není povinen převzít Dílo (část Díla) vykazující jakékoliv vady a nedodělky (to platí 

i pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání 
užívání Díla nebo pokud nebudou úspěšně provedeny kroky podle odst. 12.7 této smlouvy. 

V případě převzetí Díla se zjevnými vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny v Protokolu o 

předání a převzetí Díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí Díla 
s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je 
Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel 
potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem Protokolu o 
předání a převzetí dokončeného Díla. 

12.6 Předávací a přejímací řízení Díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv ustanovení smlouvy. 

12.7 V rámci přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:  
12.7.1 Revize elektrozařízení. 
12.7.2 Komplexní zkoušky. 
12.7.3 Technické prohlídky.  
12.7.4 Předání požadované příslušné dokumentace a dokladů v požadovaném počtu. 

12.8 Zhotovitel je povinen odstranit veškeré odstranitelné vady a nedodělky před uskutečněním 
přejímacího řízení. 

12.9 Zároveň je povinen předat Objednateli zejména: 

12.9.1 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými technologickými 
postupy a s dostupnou projektovou dokumentací a že Dílo je prosté práv třetích 
osob; 

12.9.2 originál stavebního deníku/montážního deníku; 
12.9.3 prohlášení o shodě použitých materiálů; 
12.9.4 neobsazeno; 

12.9.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti včetně jeho hmotnosti; 
12.9.6 kopii vážního lístku; 
12.9.7 protokol o provedení technické prohlídky a komplexní zkoušky nového zdvihacího 

zařízení včetně příslušného schválení jako VTZ 

12.9.8 schválení technického a legislativního provedení obou zařízení oprávněnými 
osobami pro trvalý provoz v podmínkách objednatele. 
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12.9.9 atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat 
u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého 
stavebního (technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky; 

12.9.10 dokumentaci skutečného provedení Díla v tištěné formě vč. elektronické verze, do 
které budou zapracovány připomínky Objednatele. Dokumentace bude předána ve 
4 výtiscích a 2 x v elektronické verzi v neuzamčených formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx 
a *.dwg. Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnou legislativou 

(zejména drážní zákon, technické normy), předpisy a vnitropodnikovými normami 
Objednatele; 

12.9.11 revizní zprávy;  
12.9.12 další doklady požadované Objednatelem pro řádné předání Díla a jeho provoz 

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy; 
12.9.13 Zhotovitel předá všechny výše uvedené dokumenty požadované k předání Díla i 

v elektronické podobě ve formátu *.pdf.  

13. Pojištění odpovědnosti za škodu 

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

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 1 ,- Kč (slovy: 

) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou 

smlouvu bezodkladně předložit. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást smlouvy, aniž by k ní 
musela být přiložena. 

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

13.3 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

14. Smluvní pokuty 

14.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním 
projektové dokumentace v termínech dle odst. 3.1 ve výši ,-Kč za každý započatý den 
prodlení. 

14.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním 
projektové dokumentace v termínech dle odst.3.2 ve výši -Kč za každý započatý den 
prodlení. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením 
Díla v termínu dle odst. 3.3 ve výši 5 -Kč za každý započatý den prodlení. 

14.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě porušení ustanovení 8.11 

ve výši -Kč. 
14.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě porušení jakéhokoli 

ust. čl. 7 smlouvy ve výši 1 -Kč za každé porušení. 
14.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě porušení odst. 8.6 ve výši 

Kč za každý započatý den prodlení. 
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14.7 V případě, že Zhotovitel prohlásí, že v souladu s odst. 8.7 vadu neodstraní, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000,-Kč. 

14.8 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě porušení odst. 9.16 

smlouvy ve výši 1 -Kč za každý den prodlení s oznámením o změně. 
14.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě porušení čl. 9.17 smlouvy 

ve výši 15.000,-Kč za každý den prodlení s nápravou. 
14.10 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě porušení každé další 

povinnosti uvedené ve smlouvě ve výši -Kč. 
14.11 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 13.1 smlouvy či 

porušení povinnosti umožnit Objednateli si existenci a platnost tohoto pojištění ověřit, se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši - Kč za každý den 
porušení této povinnosti.  

14.12 V případě porušení povinností Zhotovitele, které budou mít za následek přerušení provozu 
metra či uzavření stanice metra v souvislosti s prováděním   díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši - Kč. 

14.13 Závazek splnit povinnosti utvrzené smluvní pokutou zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
14.14 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 

zavinění. 
14.15 Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu škody 

způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné výši. Za tímto 
účelem smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. 

14.16 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné 
do 30 dnů od doručení faktury Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a to na účet 
Objednatele uvedený na faktuře. 

15. Kontaktní osoby 

15.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 
15.1.1 
15.1.2 
15.1.3 

15.2 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních: 
15.2.1 

15.3 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických: 
15.3.1 
15.3.2 

16. Ukončení smlouvy 

16.1 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
16.2 Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy bude 

odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
16.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

16.3.1 Zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním Díla vinou Zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V 
tomto případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po 
marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

16.3.2 Zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady Díla 
zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady Díla; 

16.3.3 Zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
16.3.4 Zhotovitel je předlužen; 
16.3.5 vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
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16.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 
16.3.7 Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
16.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 

k majetku Zhotovitele; 

16.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
16.3.10 Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
16.3.11 Zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost podle této 

smlouvy; 

16.3.12 Zhotovitel přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se 
schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k provedení Díla 
závadné nebo jiné než schválené materiály; 

16.3.13 Zhotovitel přes předchozí písemné upozornění Objednatele nebo zástupce 
Objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

16.3.14 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností Zhotovitele. Smluvní strany 
pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným 
způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) Díla, hromadný výskyt 
vad v počtu přesahujícím 5 či 3x opakovaný výskyt stejné vady po opravě. 

16.4 Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran odstoupit od této smlouvy z dalších 
důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

16.5 Při odstoupení od smlouvy Objednatelem náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená 
dohodou smluvních stran. V případě, že 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 nesou strany poměrně, tj. každá strana 

zaplatí jednu polovinu. 

17. Práva k autorskému dílu 

17.1 Zhotovitel je povinen použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla 
Objednatelem pouze pro účely plnění na základě Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů 
po ukončení plnění na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré 
podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění závazků 
podle Smlouvy. 

17.2 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při 
realizaci Díla, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od 
doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a 
jejich nosiče Objednateli předat. Veškeré náklady Zhotovitele na plnění dle tohoto odstavce 

jsou již zahrnuty v ceně Díla a Zhotoviteli za toto plnění nenáleží jakákoliv dodatečná finanční 
kompenzace. 

17.3 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo, resp. všechny jeho 
části, které jsou autorskými díly ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále k provádění jakýchkoli 
úprav částí Díla (dále jen ”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím 
třetích osob (např. jiných architektů, projektantů apod.). Tato neomezená bezvýhradní Licence 
vzniká a je platná pro Dílo jeho předáním Objednateli.  

17.4 Objednatel není povinen Licenci využít.  
17.5 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění 

tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu 
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s § 2363 a násl. občanského zákoníku, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli 
tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 

17.6 Pokud Zhotovitel v rámci provádění Díla použije výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových 
či finančních důsledků a nahradit Objednateli v plné výši jakékoliv škody, které mu v důsledku 
toho vznikly. 

18. Závěrečná ustanovení 
18.1 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 jakoukoliv jinou osobu i bez 
souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují právo Zhotovitele 
podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. 

18.2 Postoupení této smlouvy nebo jakékoliv 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 mu bude oznámeno. 

18.3 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 jakéhokoliv závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného jednání, nebo jakéhokoliv jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoliv práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

18.4 Objednatel je povinen uhradit pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením některé 
povinnosti stanovené v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti. 

18.5 Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2591, § 2595, § 2609 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá 
práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

18.6 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. 

18.7 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá z nich 

mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

18.8 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. 

18.9 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. 

18.10 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoliv 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 závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této 
smlouvy. 
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18.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.  

18.12 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.  

18.13 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 
18.14 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena písemná forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
18.15 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma příloh této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na 
žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím a že veškeré informace týkající se této smlouvy budou bez výjimky 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

18.16 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. 

18.17 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; 

 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 dohody 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. 

18.18 Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy, a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou 
cestou, budou rozhodovány ve smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění, soudem místně příslušným podle sídla 
Objednatele. 

18.19 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
smlouvu při svém podnikání a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 a násl. OZ. 

18.20 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
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nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. 

19. Přílohy smlouvy 

19.1 Příloha č. 1 – Technická specifikace 

19.2 Příloha č. 2 – Výkaz výměr 

19.3 Příloha č. 3 – Ceník jízd služebních vlaků 

19.4 Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

 

 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

V Chrudimi dne:  

 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

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

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

 

 

 

 

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

Dr. Ing. Vratislav Čapek                                                      
jednatel společnosti                                          
Tramontáž spol. s r.o. 

 

 

 


