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Rámcová dohoda 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“) 
 

 

 

Smluvní strany: 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:       Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupený:    Ing. Petrem Witowským , předsedou představenstva 

                      a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ:                   00005886 

DIČ:                 CZ00005886, plátce DPH 

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

číslo účtu:        1930731349/0800 

OR:                  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „kupující“) 

a 

Cegelec a. s.  

se sídlem:       Chodovská 228/3, Michle, 141 00 Praha 4 

Zastoupený:     výkonným ředitelem 

IČ:                   26689103 

DIČ:                 CZ26689103; plátce DPH 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., Václavské náměstí 796/42, Praha 1 

číslo účtu:        1120780114/0100 

OR:                  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 7605 

(dále jen „prodávající“) 

 

Kupující a prodávající dále též jen „smluvní strany“, či každý jednotlivě „smluvní strana“. 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „smlouva“), 
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a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Repase komponentů trakční 
výzbroje T3R.P pro novou instalaci na T3R.PLF“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

Úvodní ustanovení 
 

Prodávající bere na vědomí, že kupující považuje účast prodávajícího ve veřejné zakázce při 
prokázání kvalifikace za potvrzení skutečnosti, že prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 
občanského zákoníku schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho 
tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření 
nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných 
právech a povinnostech smluvních stran. 

 

Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání 
předmětu plnění dle smlouvy, je k jeho plnění / dodání oprávněn a na jeho straně neexistují žádné 
překážky, které by mu bránily předmět plnění kupujícímu dodat. 

 

Prodávající prohlašuje, že na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
odst. 2 občanského zákoníku. 
 

1. Účel smlouvy a doby trvání smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy je zajistit rámcový smluvní vztah mezi smluvními stranami při plnění 
jednotlivých realizačních smluv (objednávek) uzavřených na základě a za podmínek této smlouvy. 
Uzavřením této smlouvy nevzniká prodávajícímu bez dalšího právo ani povinnost poskytovat 
dodávky, ani právo na zaplacení ceny, resp. jakékoliv její části. Kupující bude zadávat veřejné 
zakázky na základě této smlouvy podle svých potřeb a svého uvážení v souladu s touto smlouvou a 

ZZVZ, a to prostřednictvím realizačních smluv.  

1.2. S ohledem na znění článku 1.1 této smlouvy smluvní strany vylučují jakoukoliv předsmluvní 
odpovědnost kupujícího. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Smluvní strany jsou povinny dodržovat při uzavírání jednotlivých realizačních smluv uzavíraných 
na základě objednávek kupujícího práva a povinnosti stanovené touto smlouvou. „Objednávkou“ 
se pro účely této smlouvy rozumí písemný požadavek kupujícího směřovaný prodávajícímu za 
účelem dodání konkrétního zboží podle druhu, množství, jakosti, v termínu a ceně do místa určení 
za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2.2. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží specifikované v příloze 
č. 1 a v příloze č. 2 této smlouvy a provést související služby (dále jen „komponenty trakční 
výzbroje“ či „zboží“), a to na základě jednotlivých objednávek. Komponenty trakční výzbroje tvoří 
vždy ucelenou sadu elektrovýzbroje na jednu tramvaj a tato sada bude vždy objednána samostatnou 
objednávkou. Ke zboží uvedenému v objednávce se prodávající zavazuje převést na kupujícího 
vlastnické právo a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za nej kupní cenu. 
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2.3. Prodávající není oprávněn žádným způsobem vystavenou objednávku měnit, doplňovat či 
jakýmkoliv způsobem do ní zasahovat. 

2.4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že žádný údaj či ujednání v objednávce nesmí 
být v rozporu s výslovným ujednáním v této smlouvě. Dojde-li k rozporu mezi objednávkou a 
smlouvou, smluvní strany trvají na tom, že chtějí stanovit přednost ujednání v této smlouvě. 

 

3. Objednávka  
3.1. Okamžikem bezvýhradné akceptace objednávky prodávajícím vzniká prodávajícímu povinnost 

dodat objednané zboží a provést s tím související služby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud 

prodávající neakceptuje objednávku bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká. Lhůta pro akceptaci 

objednávky prodávajícím činí 7 dnů ode dne doručení objednávky ze strany kupujícího 
prodávajícímu. Pokud prodávající připojí k objednávce své výhrady nebo provede jakékoliv změny 

objednávky, je realizační smlouva uzavřena až v okamžiku jejich potvrzení kupujícím. Realizační 
smlouva, tj. akceptovaná objednávka, se řídí podmínkami uvedenými v konkrétní objednávce a 
touto smlouvou.  

3.2. V případě neakceptace objednávky prodávajícím není kupující povinen zboží převzít a zaplatit za 

něj kupní cenu. 

3.3. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  
a) identifikační údaje kupujícího (údaje dle obchodního rejstříku včetně spisové značky, 

sídlo, IČ, DIČ, případně údaje dle jiné evidence), 
b) informace o bankovním spojení kupujícího, 
c) jméno a podpis osoby oprávněné za kupujícího uskutečnit objednávku, včetně razítka 

kupujícího, 
d) identifikační údaje prodávajícího (IČ, DIČ, případně údaje dle jiné evidence), 
e) jednoznačné určení zboží, včetně uvedení čísla SAP kupujícího, množství a termín 

dodání zboží, 
f) adresu místa dodání zboží, pokud není shodná se sídlem kupujícího, popř. požadavek 

na způsob dopravy, způsob přejímky a dále požadavek na další doklady ke zboží, které 
nejsou bezprostředně vyžadovány touto smlouvou. 

g) Evidenční číslo tramvaje, z které byly komponenty (sada) demontovány a předány 
k repasi. 

3.4. Prodávající akceptuje objednávku tak, že připojí podpis odpovědné osoby s otiskem razítka 
prodávajícího na formulář zaslaný kupujícím prodávajícímu a takto potvrzený formulář doručí zpět 
kupujícímu ve lhůtě podle článku 3.1. této smlouvy. Formulář musí obsahovat:  

a) jméno a podpis osoby oprávněné za prodávajícího akceptovat objednávku, 

b) evidenční číslo objednávky přiřazené prodávajícím, 
c) jednoznačné určení množství a druhu obalů dodávaných spolu se zbožím a lhůtu k 

jejich vrácení (je-li relevantní), 
d) cenu za jednotku bez DPH, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu s DPH 

e) způsob dopravy,  

f) termín dodání. 
 



 

Stránka 4 z 13    
 

4. Cena a platební podmínky 

4.1. Cena za dodání 1 ks komponentu trakční výzbroje s regulační částí s analogovým regulátorem a 

provedení s tím souvisejících služeb uvedených v příloze č. 1 činí: 
 1.300.000,- Kč bez DPH 

 DPH (21 %) 273.000,- Kč 

 tedy celkem 1.573.000,- Kč s DPH 

Cena za dodání 1 ks komponentu trakční výzbroje s regulační částí s digitálním regulátorem a 

provedení s tím souvisejících služeb uvedených v příloze č. 1 činí: 
 1.250.000,- Kč bez DPH 

 DPH (21 %) 262.500,- Kč 

 tedy celkem 1.512.500,- Kč s DPH 

 

(dále jen „cena“) 
 

4.2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží do sjednaného místa dodání, provedením 
souvisejících služeb a protokolárním převzetím zboží. Cena je závazná a neměnná vyjma důvodů 
dále uvedených. Dodání komponent se rozumí dodání kompletní sady elektrické výzbroje na jednu 
tramvaj dle zadání Kupujícího. Předpokládaný minimální počet sad elektrovýzbroje je 11 sad ročně. 
Prodávající je oprávněn upravit výši sjednané ceny bez dohody smluvních stran z důvodu inflace za 
podmínek dále uvedených: 

 Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen 
zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok 
předcházející vyjádřená v procentech; 

 Vždy od 1. 4. kalendářního roku dále do budoucna je prodávající oprávněn zvýšit cenu z 

důvodů inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím. 
Zvýšení se bude moci poprvé uplatnit za rok 2022 (tj. k 1.4. 2023); 

 Cena zvýšená z důvodu inflace se považuje za cenu sjednanou podle této smlouvy; 
 Zvýšená cena se aplikuje na základě písemného oznámení prodávajícího, a to na objednávky 

vystavené po doručení takového oznámení, již vystavené objednávky zůstávají beze změny. 
4.3. Prodávající potvrzuje, že shora sjednaná cena zahrnuje a zohledňuje všechna rizika a vlivy 

související s dodáním zboží jako dopravu, clo atd. Prodávající zároveň činí nesporným, že sjednaná 
cena v sobě zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy včetně těch, 
které nejsou výslovně uvedeny a prodávající by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem 

znát; s tím, že tyto jsou zakalkulovány v ceně zboží a prodávající není oprávněn požadovat jejich 
úhradu nad rámec sjednané ceny. Smluvní strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení 
platných právních předpisů upravujících navýšení ceny, přičemž prodávající tímto výslovně přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.4. Úhrada ceny zboží probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet uvedený v objednávce na 
základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím (dále jen „faktura“). 

4.5. Cena za dodané zboží bude uhrazena na základě faktury vystavené v zákonné lhůtě prodávajícím a 
doručené kupujícímu. Splatnost každé faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 
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4.6. Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále sjednávají, že na všech 
fakturách musí být vždy uvedeny další údaje, a to číslo objednávky a číslo této smlouvy, číslo SAP 
kupujícího každé položky objednávky, popis položky, sériové číslo položky (pokud existuje), 
množství dodaného zboží a jednotková cena, splatnost, IČ kupujícího, množství a druh obalů spolu 
s lhůtou k jejich vrácení, razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího. Faktura bude rovněž 
obsahovat údaj o místě dodání, tj. předání zboží a její nedílnou součástí bude potvrzený dodací list 
(předávací protokol). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného protokolárního předání 
zboží uvedený na předávacím protokolu. 

4.7. Adresa pro doručování faktur kupujícímu je: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9. 

4.8 Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data její splatnosti fakturu, která nebude 

obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky nebo touto 
smlouvou, ve které budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo 
nesprávných údajů) nebo ke které nebude přiložen dodací list podepsaný kupujícím. V takovém 
případě začne běžet doba splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury kupujícímu. 

4.9 Je-li prodávající plátcem DPH, bude kupující hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní 
účty prodávajícího ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) zákona o DPH. V případě, že prodávající 
nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí kupující pouze základ daně a výši DPH uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Tento postup nebude 

považován za prodlení kupujícího s úhradou ceny. 
4.10 Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí kupující pouze 

základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení prodávajícího o jeho 

úhradě příslušnému správci daně. Tento postup nebude považován za prodlení kupujícího s úhradou 
ceny. 

 

5. Dodací podmínky 

5.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v termínu podle konkrétní objednávky. Pokud má být zboží dle 
konkrétní objednávky dodáno v určité lhůtě nebo způsobem tam stanoveným, určuje dobu dodání 
v rámci této lhůty kupující. Nevyplývá-li z konkrétní objednávky něco jiného, začíná lhůta, v níž 
má být zboží dodáno, běžet ode dne akceptace objednávky.  

5.2. Prodávající vyrozumí kupujícího 3 pracovní dny před dodáním zboží o plánovaném uskutečnění 
dodání, pokud to stanovený dodací termín dovoluje.  

5.3. Dodá-li prodávající zboží před termínem uvedeným v objednávce či z ní vyplývajícím, je kupující 
oprávněn zboží odmítnout. 

5.4. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené v konkrétní objednávce. Pokud není v konkrétní 
objednávce určeno místo dodání, je místem dodání sídlo kupujícího. Náklady vzniklé porušením 
této povinnosti nese prodávající. 

5.5. Za dodání zboží se považuje jeho protokolární převzetí kupujícím, jež bude učiněno potvrzením 
dodacího listu a to tak, že osoba oprávněná za kupujícího zboží převzít uvede na dodací list své 
jméno a příjmení spolu se svým vlastnoručním podpisem a připojí otisk razítka kupujícího. 
Potvrzený dodací list slouží pro účely této smlouvy jako předávací protokol. Dodací list musí vždy 
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obsahovat popis položky, sériové číslo (pokud existuje), množství, cenu za jednotku bez DPH, 
celkovou cenu, výši DPH a datum 

5.6. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, které vykazuje jakékoliv vady. V tomto případě se kupující 
nedostává do prodlení s převzetím zboží. 

5.7. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a předání zboží, resp. 

potvrzením dodacího listu.  

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran  
6.1. Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně jakýchkoliv údajů majících vliv na plnění 

dle této smlouvy či jednotlivé objednávky u kterékoliv ze smluvních stran, povinná smluvní strana 

(tj. ta u níž změna nastala) se zavazuje informovat oprávněnou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu o této změně. Změnu kontaktních osob podle této smlouvy a jejich kontaktních údajů lze 

provést jednostranným oznámením a nevyžaduje se její provedení formou dodatku ke smlouvě. Tato 

změna je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy jí byla oznámena. 
6.2. Prodávající je povinen řádně informovat kupujícího o vlastnostech dodávaného zboží, o způsobu 

skladování, použití a údržby zboží a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo 
údržby. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu zboží, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající 
povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném českém návodu a aby 
byly srozumitelné.  

6.3. Povinností uvedených v odst. 6.2. tohoto článku smlouvy se nemůže prodávající zprostit poukazem 
na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel 
zboží. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé 
skutečnosti. 

6.4. Prodávající bere na vědomí, že změna poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy je v 

průběhu plnění této smlouvy možná pouze se souhlasem kupujícího. Prodávající není oprávněn 
využít při plnění této smlouvy jiného poddodavatele než takového, který je uveden v příloze č. 3, 
resp. bude schválen kupujícím. 

 

7. Množství, jakost, provedení a obal zboží 
7.1. Prodávající je povinen dodat zboží a provést související služby v provedení a rozsahu podle přílohy 

č. 1 a v množství dle konkrétní objednávky.  

7.2. Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu, manipulaci a skladování způsobem, 
který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem 
potřebným k uchování a ochraně zboží. 

7.3. Nedílnou součástí dodávky musí být Protokol o komponentu trakční výzbroje, ve kterém budou 
obsaženy minimálně tyto údaje: 
a) Protokol o zkoušce 

b) Protokol o provedení elektrorevize komponent 

c) Předávací protokol  
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8. Vady zboží 
8.1. Poruší-li podávající povinnosti stanovené v článku 7.1. až 7.3. této smlouvy, má zboží vady. Za 

vady zboží se rovněž považuje dodání zboží v menším množství nebo jen části zboží, pokud tuto 
možnost kupující výslovně nepřipustil v objednávce. Za vady zboží se dále považuje i dodání jiného 
zboží, než určuje objednávka a vady v dokladech nutných k užívání zboží, resp. k jeho údržbě. 

8.2. Kupující je oprávněn pro jakoukoliv vadu zboží nepřevzít. 
8.3. Převezme-li kupující zboží, jež vykazuje vady, bude v dodacím listu uveden jejich soupis a lhůta 

pro jejich odstranění. Není-li lhůta pro odstranění vad v dodacím listu uvedena, je prodávající 
povinen vady odstranit do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení dodacího listu kupujícím. 

 

9. Záruka za jakost a záruční doba 

9.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady, které má zboží v době jeho protokolárního předání a za vady, 
které se vyskytnou během záruční doby. Prodávající rovněž odpovídá za vady zboží, které vznikly 
až po jeho dodání, pokud tyto způsobil porušením svých povinností. 

9.2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost. Prodávající se 
zárukou za jakost zaručuje, že zboží bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto 
smlouvou a jejími přílohami. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí zboží na 

nové komponenty, na repasované komponenty činí 6 měsíců ode dne protokolárního převzetí zboží. 
Jestliže prodávající v dokladech nebo na obalech, které jsou součástí dodávky, uvede záruční dobu 
delší, platí tato delší záruční doba. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni 

protokolárního předání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží 
pro jeho vady, za které odpovídá prodávající a o tuto dobu se prodlužuje. 

9.3. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, přičemž 
toto uplatnění musí mít písemnou formu (dále jen „reklamace“). Prodávající je povinen neprodleně 

odstranit veškeré reklamované vady, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
reklamace kupujícího. Vady, v jejichž důsledku by kupujícímu mohla vzniknout škoda, je 
prodávající povinen odstranit do 3 dnů od jejich uplatnění kupujícím. 

9.4. Neodstraní-li prodávající vadu zboží ve lhůtě podle tohoto článku smlouvy a neodstraní-li ji ani v 

dodatečné kupujícím poskytnuté přiměřené lhůtě, nebo prohlásí-li prodávající, že vadu neodstraní, 
má kupující právo od této smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny. 
Kupující je oprávněn odstoupit i pouze ve vztahu k dané realizační smlouvě (objednávce). 

9.5. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody ani nároku na smluvní pokutu. Po dobu 

trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí zboží za bezvadné, a to na 

vlastní náklady. 
 

10. Sankce 

10.1. Při prodlení prodávajícího s poskytnutím plnění ve lhůtě sjednané v rámci realizační smlouvy 
(objednávky), je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží 
bez DPH, jehož dodávkou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Splatnost smluvní 
pokuty je 10 kalendářních dnů ode dne doručení faktury ze strany kupujícího prodávajícímu, a to na 

účet kupujícího uvedený na faktuře. Faktura bude obsahovat specifikaci porušené smluvní 
povinnosti, tj. zejména její povahu a rozsah (délku prodlení). 
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10.2. Při nedodržení povinnosti odstranit vady s nimiž je zboží převzato ve lhůtě uvedené v čl. 8.3 nebo 

reklamované vady ve lhůtách uvedených v čl. 9.3. této smlouvy je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

10.3. Při nedodržení kterékoliv povinnosti podle čl. 6 této smlouvy je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

10.4. Při nedodržení povinnosti předložit doklad o uzavření pojistné smlouvy v souladu s čl. 15.2 této 
smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý 
takový případ, a to i opakovaně. 

10.5. Ujednáním, resp. úhradou, smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, jež se hradí zvlášť 
a v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena 
povinnost prodávajícího splnit povinnosti vyplývající z objednávky a této smlouvy. 

 

11. Nebezpečí škody na zboží 
11.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem jeho řádného protokolárního převzetí, tj. 

potvrzením dodacího listu.  

 

12.  Další ujednání 
12.1. Objednávky a akceptace objednávek na základě této smlouvy budou mít písemnou formu a pokládají 

se za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou doručeny osobně nebo doporučenou poštovní 
zásilkou na níže uvedené adresy nebo jsou zaslány do datové schránky nebo skrze email opatřeny 

zaručeným elektronickým podpisem:  

13.2.  Kontaktní osobou na straně prodávajícího je: 
Jméno, příjmení:   
Adresa:  Cegelec a. s., Chodovská 228/3, Michle, 141 00 Praha 4 

Telefon:  

Email:  

 

 

 

  Kontaktní osobou na straně kupujícího je: 
Jméno, příjmení:   
Adresa:  

Telefon / fax: 

Email:                    

 

13.3. Smluvní strany podpisem smlouvy sjednávají, že je-li v objednávce, či její akceptaci uvedená jiná 
kontaktní osoba, pak lze doručovat v každém jednotlivém konkrétním případě rovněž na tuto 

konkrétní osobu, uvedenou v objednávce, či její akceptaci. 
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14. Ukončení Smlouvy 

14.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 72 měsíců ode dne nabytí její účinnosti. 
Předtím může být tato smlouva ukončena pouze na základě dohody smluvních stran, výpovědí dle 
níže uvedených podmínek nebo odstoupením jedné ze smluvních stran učiněného v souladu s touto 

smlouvou nebo platnými právními předpisy.  

14.2 Kupující je oprávněn okamžitě odstoupit od realizační smlouvy (objednávky) nebo podle svého 
uvážení od smlouvy v případě, že v průběhu 1 kalendářního roku minimálně ve 3 případech vznikla 
prodávajícímu povinnost zaplatit kupujícímu smluvní pokutu dle článku 10 této smlouvy. 

14.3 Kupující je oprávněn odstoupit od realizační smlouvy (objednávky) nebo podle svého uvážení od 
smlouvy v případě, že i) prodávající je v prodlení s dodávkou zboží, ii) prodávající nezjedná nápravu 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté kupujícím, iii) tato dodatečná přiměřená lhůta činí 
alespoň 5 pracovních dní a iv) prodávající byl kupujícím na možnost odstoupení písemně 
upozorněn.  

14.4 Kupující je oprávněn odstoupit od realizační smlouvy (objednávky) nebo podle svého uvážení od 

smlouvy v případě, že prodávající porušil povinnost po celou dobu trvání této smlouvy udržovat 
pojistnou smlouvu dle podmínek stanovených v článku 15 této smlouvy v platnosti anebo nesplnil 

povinnost předložit doklad o uzavření takové pojistné smlouvy (resp. pojistnou smlouvu) 
kupujícímu n základě jeho výzvy, a nezjednal nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy kupujícího k nápravě. 

14.5 Kupující je dále oprávněn okamžitě odstoupit od realizační smlouvy (objednávky) nebo podle svého 
uvážení od smlouvy,  

a) vyjde-li najevo, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, které vedlo k 
uzavření této smlouvy (tj. dle § 223 odst. 2 ZZVZ), 

b) v případě, že prodávající byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v 
ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“), 

c) poruší-li prodávající některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí 
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění povinností 
stanovených touto smlouvou dodržovat, 

d) vstoupí-li prodávající do likvidace nebo je zrušen (s výjimkou fúze nebo přeměny), 
e) pozbude-li prodávající jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 

f) budou-li učiněna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku 
prodávajícího, 

g) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

h) prodávající přenechal/převedl/nebo umožnil přechod práv a povinností prodávajícího z této 
smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu kupujícího, 
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i) Pokud prodávající na výzvu podle čl. 15.2 této smlouvy nepředloží doklad o uzavření pojistné 
smlouvy. 

14.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od realizační smlouvy (objednávky) nebo podle svého uvážení od 
smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s platbou ceny po dobu delší než 45 kalendářních 
dnů po splatnosti příslušné faktury a nezjedná nápravu ani do 5 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy prodávajícího k nápravě. 

14.7 Odstoupení od realizační smlouvy (objednávky) nebo od smlouvy je účinné okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

14.8 Kupující je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta v 
trvání 6 měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla prodávajícímu doručena písemná výpověď. Smluvní strany sjednaly, že pokud prodávajícímu 

nevznikne povinnost zaplatit smluvní pokutu dle kteréhokoli z výše uvedených článků, právo 
vypovědět tuto smlouvu může být uplatněno teprve po uplynutí 12 měsíců ode dne uzavření této 
smlouvy. 

14.9 Prodávající je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž 
výpovědní lhůta v trvání 12 měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla kupujícímu doručena písemná výpověď. Prodávající bere na vědomí, že 
důvodem této delší výpovědní lhůty je postavení kupujícího jako zadavatele vázaného předpisy o 
veřejném zadávání, zejména ZZVZ. 

14.10 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se: 
a) smluvních pokut, 
b) povinnosti mlčenlivosti, 
c) práva na náhradu škody či újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a  
d) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

skončení smlouvy. 

 

15. Pojištění 
 

15.1. Prodávající prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu na újmu či škodu 
způsobenou třetím osobám (vč. kupujícího) s limitem pojistného plnění alespoň na částku 10 000 

000,- Kč a tuto skutečnost kupujícímu řádně prokázal.  
15.2. Prodávající je povinen zajistit platnost této pojistné smlouvy po celou dobu trvání smlouvy a doklad 

o uzavření takové pojistné smlouvy doložit kupujícímu do 10 pracovních dnů ode dne jeho výzvy, 
jež může být učiněna kdykoliv, a to i opakovaně. 

 

16. Ostatní ujednání 
16.1. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO; 

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



 

Stránka 11 z 13    
 

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

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

16.2. Každá ze Smluvních stran 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. 

16.3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:  

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

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

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

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

17. Závěrečná ustanovení 
17.1. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednávkou nemohou být měněna ustanovení této 

smlouvy. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány 
v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší než 
dodatek pozdější. Smlouva může být ukončena pouze písemně. 

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

17.3. Prodávající bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude uveřejněna 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. 



 

Stránka 12 z 13    
 

17.4. Prodávající není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za kupujícím (splatnou nebo dosud 
nesplatnou) proti jakékoli pohledávce kupujícího za prodávajícím (splatné nebo dosud nesplatné) bez 
předchozího písemného souhlasu kupujícího. Kupující je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli 
pohledávku za prodávajícím splatnou či dosud nesplatnou (zejména pohledávku vzniklou z titulu 
nároku na smluvní pokutu) vůči jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to i vůči 
pohledávce dosud nesplatné. Kupující je rovněž oprávněn započíst jakoukoli pohledávku za 
prodávajícím vůči kupní ceně. 

17.5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí smlouvu (či jednotlivé objednávky), ať už celou nebo její část, 
žádným způsobem, respektive nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy (či 
z jednotlivých objednávek), bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv 
postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.  

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

17.7. 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. 

17.8. Prodávající dále bere na vědomí, že kupující (tj. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost), 
je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré 
informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly bez výjimky 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

17.9.Kupující je povinen uhradit prodávajícímu pouze škody způsobené prodávajícímu porušením některé 
z povinností stanovených v této smlouvě či jednotlivé realizační smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a prodávající se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
neplatností této smlouvy či jednotlivé realizační smlouvy kupujícím, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.  

17.10. 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.  

17.11. Tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Spor, který 
vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou příslušné smluvní strany povinny řešit 
přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana 
uvědomí příslušnou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů příslušné obecné soudy České 
republiky.  

17.12. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 
či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní 
ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z 
okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. 
Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 
ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu 
a smlouvě jako celku. 
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17.13. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy 
a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi 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. 

17.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

17.15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
17.16. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

- Příloha 1: Technická specifikace  

- Příloha 2: Detailní technická specifikace  

- Příloha 3: Seznam poddodavatelů  
 

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

Za kupujícího: Za prodávajícího:  
 

_________________________ _________________________ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva výkonný ředitel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Cegelec a.s. 

akciová společnost 
 

 

_________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek  

místopředseda představenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 


