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                                                                                     č. smlouvy objednatele: 0000103 00 14 

        č. kontraktu objednatele: 9002001407 

              č. smlouvy zhotovitele:   021/14        

 

 

S m l o u v a  o  d í l o   
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Sídlo:      Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

Zastoupená:       Ing. Jaroslav Ďuřiš, předseda představenstva 

                           Bc. Magdalena Češková, místopředsedkyně představenstva    

IČO:                   00005886 

DIČ:      CZ00005886, plátce DPH 

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

Číslo účtu:     1930731349/0800 

OR:                     Městský soudem v Praze dne 11.7.1991, sp. zn. Rg.: B 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

TOP-GAIN, s.r.o.  

sídlo:    1. máje 670/128, 70300 Ostrava - Vítkovice 

Zastoupená:      Ing. Jan Kořínek, jednatel 
                            Zdeněk Konvička, jednatel 
Bankovní spojení:  

Číslo účtu:             

IČO:                  64086381  

DIČ: CZ64086381, plátce DPH 

zapsaný do OR:  Krajský soud v Ostravě, dne  27.7.1995 sp. zn.: Rg.:  C 8490   
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejících ustanovení. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo: 
 

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je údržba, opravy, výměna jednotlivých komponentů, 
zprovoznění a oživení zařízení a zajištění revizí mazacích zařízení typu „Mazník S“ na 

tramvajových tratích, na území hl. města Prahy.  
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3. DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1 Zahájení prací: září 2014.      
3.2  Místo plnění: tramvajové trati objednatele na území hl. m. Prahy 

 

 

4. CENA DÍLA  
 

4.1.  Objednatel uhradí zhotoviteli částku, vycházející ze vzájemně odsouhlasené cenové 
nabídky zhotovitele pro každé konkrétní dílo a dle skutečně provedených prací a v souladu 

s objednávkou tohoto díla.  

4.2.    DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

4.3.   Výše plnění dle této SOD nepřekročí za období 48 měsíců částku 3.000.000,- Kč bez DPH 

(slovy: Třimilionykorunčeských bez DPH). 
 

  

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1.  Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle čl. 4. této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady 
spojené s provedením díla.  

5.2.  Podkladem k fakturaci bude cenová nabídka na opravu zjištěné závady, která bude 
vycházet z aktuálních jednotkových cen zhotovitele. Za DUZP se považuje den předání a 
převzetí bezvadného díla uvedený v předávacím protokolu, který bude přílohou faktury. 

5.3.  Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě 
od data uskutečnění dílčího zdanitelného plnění (dále jen DUZP) a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 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:  

 číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  

- číslo objednávky, 
- vyznačení splatnosti, 
- IČO objednatele a zhotovitele, 

 bankovní spojení zhotovitele, 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

- číselný kód stavebních a montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA. 

 

5.4.  Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

5.5.  Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
objednatele. 

5.6.  V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v článku 5. této smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí 
(nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či 
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doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.  

5.7.  Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději ke dni splatnosti 
připsána na účet zhotovitele. 

5.8.  Objednatel (DP) bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že dodavatel-zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ 
daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

5.9.  Stane-li se dodavatel-zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zaplatí objednatel pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení dodavatele-zhotovitele 

o jeho úhradě příslušnému správci daně. 
 

6.  PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Práce budou prováděny celoročně na základě objednatelem vystavovaných objednávek. 
6.2 V případě řešení havarijní situace bude zhotovitel e-mailem nebo telefonicky vyzván 

k opravě a objednávka v tomto případě bude dodána dodatečně, cena bude vycházet 
z jednotkových cen zhotovitele.  

6.3 V případě požadavku objednatele na každé jednotlivé dílo dle bodu 6.1 tohoto článku bude 
zhotovitel vyzván k místnímu šetření, na kterém bude stanoven rozsah požadovaných prací, 
termín a místo plnění, případně další podmínky dle charakteru prací.  

6.4 Po provedeném místním šetření zpracuje zhotovitel obratem cenovou nabídku v souladu 

s aktuálním jednotkovým ceníkem zhotovitele, která bude obsahovat rozsah požadovaných 
prací v jednotlivých místech plnění s předpokládaným termínem dokončení opravy, cenu a 
soupis materiálu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od místního šetření. Tato cenová 
nabídka bude obsahovat veškeré náklady spojené s provedením díla včetně dopravy, 
odvozu na skládku a uskladnění všech zbytkových materiálů a obalů, jejich ekologickou 
likvidaci apod. 

6.5 Cenovou nabídku pak zašle zhotovitel objednateli. Objednatel je povinen se k cenové 
nabídce písemně vyjádřit nebo ji odsouhlasit do 3 pracovních dnů od obdržení. Na základě 
odsouhlasené cenové nabídky bude objednatelem vystavena objednávka, která bude 
obsahovat rozsah požadovaných prací, určení místa plnění a požadovaný termín dokončení 
opravy termín, cenu a soupis materiálu dle cenové nabídky zhotovitele a další podmínky 
dle charakteru prací 

6.6 V případě havarijní opravy dle odst. 6.2 tohoto článku je zhotovitel povinen započít s 
plněním díla do 3 dnů od nahlášení (včetně sobot a nedělí), pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.7 Vedoucí zaměstnanci zhotovitele musí být objednatelem proškoleni z požárních předpisů, a 
předpisů BOZP a interních předpisů objednatele. Zhotovitel si bude prostřednictvím těchto 
osob zajišťovat proškolení dalších pracovníků sám. Proškolení provede objednatel na 
vyžádání zhotovitele před zahájením prací. Zhotovitel odpovídá v celém rozsahu za 
dodržování příslušných předpisů u svých zaměstnanců, případně dalších osob, které se na 
plnění podílejí. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří 
budou proškoleni. 
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6.8 Zaměstnanci zhotovitele musí mít při výkonu činnosti v prostorách objednatele výstražný 
oděv s vysokou viditelností dle ČSN EN 471a s označením firmy zhotovitele na oděvu. 

6.9 Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré platné předpisy, normy, vč. 
norem ČSN, případné podmínky předaných správních rozhodnutí v ochraně životního 
prostředí. Odpady vzniklé při provádění prací, je zhotovitel povinen zabezpečeně uložit a 
zneškodnit. Odpady nebudou ukládány v areálu objednatele a budou neprodleně po 
skončení prací odvezeny a zlikvidovány, a to na náklady zhotovitele. 

6.10 Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz MHD, vyjma případů 
nezbytně nutných k provedení objednaných prací a výkonů. V takovém případě zhotovitel 
postupuje v součinnosti s objednatelem.   

6.11 Termín pro předání díla se prodlužuje o dobu oprávněného přerušení prací z důvodu 
klimatických podmínek, které znemožňují nebo podstatně znesnadňují provádění 
objednaných výkonů či prací technologicky správným postupem. 

6.12 Zhotovitel zodpovídá za správnost zatřídění prací do číselníku CZ-CPA. 

6.13 Kontaktní osoby objednatele:   
          ve věcech smluvních:  vedoucí odboru Veřejné zakázky, poptávková 

řízení 
          ve věcech technických
                                               

                                             

6.14 Kontaktní osoby zhotovitele:  
          ve věcech smluvních: 
                                             

          ve věcech technických: 
                                                

 

7.  PROVÁDĚNÍ KONTROL   
7.1 Objednatel bude zajišťovat odborný dohled podle svého uvážení. Případné nedostatky 

budou projednávány na společných jednáních, z nichž budou pořizovány zápisy. 
 

  

8.  PŘEDÁNÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele o 

ukončení díla.  
8.2 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zejména: 

a) označení konkrétního díla; 
b) označení Objednatele; 
c) označení Zhotovitele; 
d) identifikace rámcové smlouvy a konkrétní objednávky; 
e) podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele; 

f) datum sepsání zápisu;  
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8.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno, předání díla se řídí 
ust. § 2628 Občanského zákoníku Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, musí 
o tom být sepsán zápis se stanovisky obou smluvních stran se zdůvodněním. 

8.4 V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 
uvedeny v zápise 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.  

 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1  Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho protokolárního předání a 
za vady, které se vyskytnou během záruční doby. 

9.2  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost poskytnutých služeb a materiálu po dobu 12 
měsíců.  

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

písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně 
reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace objednatele, pokud 
strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou 
formou. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je zhotovitel 

povinen odstranit neprodleně po jejich telefonickém uplatnění objednatelem, s následným 
písemným uplatněním reklamace.  

9.4  Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí konkrétního bezvadného díla. 
 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

 

10.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele 
s předáním dokončeného díla, a to nejpozději v den převzetí díla, anebo s odstraněním 
vad, ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý byť i jen započatý den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší 
moci“ nebo z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost. 

10.2 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, 
objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na faktuře. 
Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní 
povinnosti, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní 
pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 
Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně 
možnosti započíst úhradu smluvní pokuty proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele 
vůči objednateli.  

10.3 Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením jakékoli smluvní pokuty 
nezaniká. 

 

11. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 
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11.1 Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele 
dnem předání a převzetí díla. 
 

 

 

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

12.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

12.2 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této 
smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  

12.3 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a 
násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení, ani ustanovení § 1796 a násl. 
Občanského zákoníku o lichvě.  

12.4 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

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

12.6 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.7 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1799 a §1800 (doložky v adhezních smlouvách), §2609, §2611,  Občanského 
zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na základě této 
Smlouvy. 

12.8 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný touto smlouvou není 
fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.  

12.9 Tato smlouva může být uzavřena a měněna pouze písemně. Písemný dodatek musí být 
opatřen datem a podpisy obou smluvních stran na téže listině. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e- mailových či jiných elektronických zpráv.  

12.10 Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy anebo jejího dodatku z důvodu 
nedodržení písemné formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

12.11 V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá smluvní strana 
odstoupit od smlouvy do 30 pracovních dnů. 
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12.12 Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to z jakéhokoliv 
důvodu, nebo i bez jeho uvedení, s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající běžet první den 
měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

12.13 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této 
smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

12.14 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení.  

             

 

V Praze dne:  

 

za Objednatele                                                                                  za Zhotovitele  

 

 

 

_________________________                                  _________________________                             

Ing. Jaroslav Ďuriš                                                     Ing. Jan Kořínek  

předseda představenstva                                       jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  

 

 

                            

 

_________________________                                  _________________________                         

Bc. Magdalena Češková                                             Zdeněk Konvička   

místopředsedkyně představenstva                           jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost  


