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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 

číslo smlouvy objednatele: DOD20211480 

číslo smlouvy zhotovitele: VOITH TURBO 2021 DP Ostrava 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo:   Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Registrace:  Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104 

Zastoupení:   

IČO:   61974757 

DIČ:   CZ61974757, plátce DPH 

Telefon:   

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Kontaktní osoba objednatele:  

 

Tel.: , e-mail:   

 

Tel.: ,  e-mail:        

 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel:  VOITH TURBO s.r.o. 

Sídlo:   Cerekvice nad Loučnou č.p. 121, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

Registrace:  Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn.C.46447 

Zastoupení:  Zoltán Bakos - jednatel 

IČO:   25307487 

DIČ:   CZ25307487 

Telefon:   

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Kontaktní osoba zhotovitele:  

   Tel.:     

   e-mail:  

 

Kontaktní osoba ve věci smluvních:  

Tel.:  

e-mail:  

    

 

 (dále jen zhotovitel) 

Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku 

Ostrava a.s. pod číslem NR-62-21-JŘBU-Ja.  
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II. Předmět plnění 
 

2.1. Předmětem plnění z této smlouvy jsou opravy automatických převodovek VOITH-

DIWA, včetně odzkoušení na testovacím zařízení (dále také jen dílo nebo převodové 

ústrojí) v celkové hodnotě do 2 mil. Kč bez DPH podle jednotlivých objednávek. 

Objednatel si vyhrazuje právo odebrat předmět plnění v hodnotě nižší než 2 mil. Kč 

bez DPH. 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli k provedení díla uvedeném v bodě 

2.1. tohoto článku, a to v rozsahu a termínech vyplývajících z jednotlivých 

objednávek, za podmínek níže specifikovaných. 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. 

 

 

III. Cena 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je kalkulována jako jednotková 

a činí  za hodinu práce. Předpokládaná cena plnění bude uvedena 

v konkrétní kalkulaci nákladů za opravy a bude složena z ceny za práci (v souladu s 

jednotkovou cenou) a ceny za použitý materiál, který se skládá z náhradních dílů 

podle katalogových kódů výrobce a položky „Drobný materiál“. Položka „Drobný 

materiál“ bude vypočtena ve výši max. 2 % z celkové ceny díla. Jednotkové ceny za 

použitý materiál jsou uvedeny v příloze č. 3 – Aktuální ceník zhotovitele.  Tento ceník 

bude poskytnut objednateli ve formě tabulky ve formátu xlsx. a také na USB flash 

disku. Cena za diagnostiku bude tvořena z ceny za hodinu práce a časem stráveným 

diagnostikou s tím, že tato doba nepřekročí 2 hod. Cena za provedení díla může být 

zvýšena v případě dojezdu servisního pracovníka zhotovitele na servisní středisko 

objednatele o níže uvedené cestovní náhrady v následující výši:  

a) částku 410,- Kč za hodinu doby jízdy. Pro účely této smlouvy smluvní strany 

sjednávají, že doba jízdy z provozovny zhotovitele do servisního střediska 

objednatele a zpět (viz bod 4.4.) nepřesáhne hodnotu 6 hodin (tj. 3 hodiny 

v jednom směru).,   

b) částku 8,0 - Kč za jeden ujetý km, při použití vozidla Kategorie M1. Pro účely 

této smlouvy smluvní strany sjednávají, že vzdálenost z provozovny zhotovitele 

do servisního střediska objednatele a zpět (viz bod 4.4.) nepřesáhne hodnotu 500 

km (tj. 250 km v jednom směru).  

3.2. V ceně dle bodu 3.1. tohoto článku není zahrnuta daň z přidané hodnoty (dále jen 

DPH). DPH bude k ceně v zákonem stanovené sazbě připočtena a objednatel je 

povinen ji zaplatit. 

V cenách uvedených v bodě 3.1. jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na 

provedení díla, s výjimkou nákladů na přepravu do místa určení pro předání a převzetí. 

3.3. Náklady na přepravu převodových ústrojí určených pro opravu do míst určení pro 

předání a převzetí, uvedených v bodu 4.4. nese objednatel. S ohledem na to je 

objednatel oprávněn stanovit místa určení pro předání a převzetí, ve smyslu bodu 4.4., 

a stanovit způsob přepravy (např. přepravní službou, zhotovitelem či objednatelem). 

Náklady na přepravu prostřednictvím přepravní služby budou hrazeny ve výši 

skutečných nákladů (doloženo fakturou) dle platné cenové nabídky pro daný 

kalendářní rok od přepravní služby. Náklady na přepravu prostřednictvím zhotovitele 

budou hrazeny stejným způsobem jako cestovní náhrady dle bodu 3.1. po dohodě 

obou smluvních stran. 

3.4. Jednotkové ceny uvedené v bodě 3.1. a v příloze č. 3 lze zvýšit pouze v následujících 
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případech: 

- pokud v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny, 

- pokud v průběhu platnosti smlouvy dojde k významnému nárůstu cen (minimálně 

o 5 %) vstupů zhotovitele s průkazným doložením tohoto stavu. Projev nárůstu cen 

vstupů musí být patrný na celém trhu, nikoliv pouze u zhotovitele. Smluvní strany 

jsou oprávněny vyvolat jednání o úměrné změně ceny předmětu plnění v případě, 

že průkazným způsobem doloží významnou změnu cen vstupů oproti jejich cenám 

platným v den, kdy skončila lhůta pro podání nabídky v rámci poptávkového řízení 

„Opravy automatických převodovek VOITH-DIWA“ a dále pak oproti jejich 

cenám platným v době sjednání změny ceny předmětu plnění (v tomto případě je 

považován rozhodným den, kdy příslušný dodatek ke smlouvě nabyl účinnosti).  

3.5. Sjednaná cena nemůže být měněna jinak než písemnou dohodou obou smluvních 

stran. 

 

 

IV. Podmínky plnění 
 

4.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli k provedení díla ve lhůtách a rozsahu uvedeném 

v příslušné objednávce resp. podle dohodnutých konkrétních postupů. Nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak, činí maximální doba k provedení opravy šest pracovních dnů 

ode dne  účinnosti dané objednávky (viz článek X. smlouvy). Smluvní strany 

sjednávají, že ukončením opravy se rozumí datum osobního předání opravených 

převodových ústrojí objednateli, nebo v případě doručení opraveného převodového 

ústrojí přepravní službou datum předání opraveného převodového ústrojí k transportu 

touto přepravní službou v provozovně zhotovitele. 

4.2. Jiné provedení díla než na základě vystavené objednávky (souhlasu s opravou) je 

nepřípustné. Objednávka bude obsahovat minimálně: vymezení předmětu opravy, 

místo určení pro předání převodového ústrojí po provedení opravy a odkaz na tuto 

smlouvu. 

4.3. Kontaktní osoba objednatele vyzve zhotovitele k provedení opravy elektronicky na 

elektronickou adresu jeho kontaktní osoby uvedené v čl. I smlouvy a přepravu zajistí 

zhotovitel po dohodě obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje převzít převodové 

ústrojí k opravě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k provedení 

opravy osobně pověřeným pracovníkem objednatele. V případě zajištění dopravy 

objednatelem prostřednictvím dopravní společnosti – předání a převzetí převodového 

ústrojí smluvním dopravcem objednatele je v tomto případě oprávněn za objednatele 

potvrdit příslušný řidič smluvního dopravce objednatele.  

4.4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tak místem určení pro převzetí a předání 

převodových ústrojí k opravě a po opravě jsou následující provozovny smluvních 

stran: 

- VOITH TURBO s.r.o.,Cerekvice nad Loučnou, č.p. 121, 569 53 Cerekvice nad 

Loučnou  

- VOITH TURBO sp. Z o.o., Majkow Duzy 74, 97-371 Wola Krzysztoporska, 

Poland 

- Dopravní podnik Ostrava, areál údržba autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, 

- Dopravní podnik Ostrava, areál údržba autobusy Poruba, Slavíkova 6229/27A, 708 

00 Ostrava – Poruba. 

4.5. Po převzetí převodového ústrojí do opravy se zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů 

provést diagnostiku závady a zaslat kontaktní osobě objednatele kalkulaci nákladů 
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opravy. Objednatel se zavazuje nejpozději do následujícího pracovního dne od 

obdržení návrhu kalkulace nákladů opravy se k návrhu kalkulace vyjádřit nebo podat 

připomínky k uvedeným údajům, a to e-mailem na kontakt uvedený v návrhu 

kalkulace.  

4.6. Jednotlivé kalkulace nákladů opravy budou obsahovat minimálně následující údaje: 

popis závady, předpokládaná cena opravy viz bod 3.1., cenu za diagnostiku závady, 

termín dodání, odkaz na tuto smlouvu, kontaktní osoba zhotovitele.  

4.7. Z vyjádření objednatele k návrhu kalkulace bude jednoznačně vyplývat, zda 

objednatel souhlasí s provedením opravy (objednatel vystaví objednávku) nebo zda 

nesouhlasí s provedením opravy. V případě nesouhlasu s provedením opravy je 

zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli prokazatelné vynaložené náklady a je 

povinen předmětné převodové ústrojí v demontovaném stavu předat objednateli 

v sjednaném místě určení (viz bod 4.4.) do 2 pracovních dnů. 

4.8. Zrušení objednávky lze provést kteroukoliv smluvní stranou po vzájemné dohodě. 

Sankce za zrušení objednávky se touto smlouvou nestanoví, zhotovitel je však 

oprávněn požadovat na objednateli úhradu nákladů vzniklých při zrušení objednávky. 

Zhotovitel je oprávněn realizovat fakturaci až do plné výše prokazatelně vzniklých 

nákladů vlastních i nákladů v rámci kooperace. 

4.9. Zhotovitel je povinen na všech dokladech a korespondenci uvádět číslo jednotlivých 

objednávek. 

4.10. Převzetí díla proběhne v souladu s § 2605 občanského zákoníku a toto potvrdí 

objednatel v protokolu o předání a převzetí díla, který bude mimo jiné obsahovat: 

datum převzetí díla, kontaktní osoba za zhotovitele a kontaktní osoba za objednatele, 

předmět opravy vč. počtu kusů, seznam použitého materiálu včetně cen, cenu za práci, 

případné cestovní náhrady, informace o případných výhradách.  

4.11. Předání a převzetí převodových ústrojí k opravě a po opravě v provozovnách 

objednatele bude probíhat vždy v pracovních dnech od 7:00 do 13:00 hodin. Mimo 

uvedený termín může k předání/převzetí dojít pouze po předchozí dohodě  smluvních 

stran. O konkrétním termínu převzetí provedeného díla je zhotovitel povinen 

informovat kontaktní osobu objednatele minimálně 2 pracovní dny předem. 

Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu objednatele povolen 

na základě ověření přítomnosti zaměstnance navštěvovaného pracoviště a jeho 

souhlasu. V případě souhlasu fyzická ostraha seznámí zhotovitele s aktuální dopravní 

situací v areálu objednatele, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního 

prostředku. Smluvní strany se zavazují dodržovat základní požadavky k zajištění 

BOZP, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 

4.12. Předání a převzetí převodových ústrojí k opravě a po opravě v provozovně zhotovitele 

bude probíhat v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin. 

4.13. Bude-li předání a převzetí převodových ústrojí k opravě a po opravě zajišťováno 

přepravní službou, je objednatel této přepravní služby povinen seznámit přepravní 

službu s podmínkami předání a převzetí převodových ústrojí dle této smlouvy 

(zejména bodu 4.11. a 4.12.). 

4.14. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a dodržovat pravidla sociální odpovědnosti, která 

jsou přílohou č. 5 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, 

nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s přílohou č. 5 smlouvy, se považuje za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

 

V. Platební podmínky 

 

5.1. Podkladem pro fakturaci ceny je potvrzený protokol o předání a převzetí díla. 
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V případě neprovádění opravy – viz bod 4.7. bude podkladem pro fakturaci soupis 

prokazatelně vynaložených nákladů. Pokud budou do ceny zahrnuty i cestovní 

náhrady a náklady na přepravu (viz článek III), musí být k faktuře přiložen výpočet 

částky, podle jednotlivých položek. Výše uvedené doklady budou nedílnou součástí 

faktury. 

5.2. Každé samostatně uskutečněné provedení díla podle jednotlivých objednávek je 

samostatným zdanitelným plněním. Den předání provedeného díla je datem 

uskutečnění zdanitelného plnění.  Do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění 

je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů 

ode dne jejího doručení objednateli.  

5.3. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou bezhotovostního bankovního převodu. 

Úhradou se rozumí připsání peněžních prostředků na bankovní účet uvedený na 

faktuře vystavené zhotovitelem. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem 

zhotovitele.  

5.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně ostatních náležitostí 

stanovených touto smlouvou (zejména číslo objednávky). Pokud faktura nebude 

obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Společně s vrácenou fakturou je objednatel povinen písemně vyznačit 

důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 

začne plynout až doručením opravené faktury zpět objednateli. 

5.5. Všechny faktury budou zasílány ve formátu PDF a doručeny objednateli elektronickou 

poštou na adresu . 

5.6. V případě, že bude mít vyfakturované provedení díla vady, které znemožní jeho 

užívání, může objednatel pozdržet placení faktury až do řádného plnění. Sjednaná 

splatnost v tomto případě začne plynout ode dne odstranění nedostatků předmětného 

provedení díla. 

5.7. V případě prodlení objednatele s placením sjednané ceny za provedení díla je 

zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti. 

5.8. V případě, že faktura nebude v době splatnosti uhrazena, upozorní zhotovitel 

oprávněného zástupce objednatele na tuto skutečnost. 

 

 

VI. Záruční podmínky 

 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, jakosti a provedení podle této smlouvy a 

přejímá závazek, že provedené dílo bude po dobu 12 měsíců ode dne jeho předání 

způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová 

smluvené, jinak obvyklé vlastnosti (bude splňovat určené technické parametry a bude 

v souladu s příslušnými normami a předpisy). Na materiál použitý zhotovitelem při 

opravě sjednávají smluvní strany záruku za jakost v délce 12 měsíců ode dne převzetí 

díla objednatelem.  

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné i skryté, které má provedené dílo v době jeho 

předání objednateli a dále za ty, které se na něm vyskytnou v záruční době uvedené 

v bodu 6.1. 

6.3. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad provedeného díla v rámci 

záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen vytýkané vady 

nejpozději do 14 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, 

přičemž pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat 

přiměřenou slevu z ceny za provedení díla či od této smlouvy nebo dílčí objednávky 
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odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad z obecně závazných 

právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

6.4. Objednatel je povinen vady provedeného díla písemně vytknout zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky a to 

dopisem zaslaným poštou na doručenku. 

6.5. Vady, které objednatel zjistí nebo zjistil prohlídkou opravených převodových ústrojí je 

povinen zhotoviteli vytknout při tomto převzetí. Pozdější výhrady jsou vůči 

zhotoviteli neúčinné, pokud nespadají do záručních vad. 

6.6. Zhotovitel nese veškeré náklady přímo spojené s odstraněním vytýkané vady na 

provedeném díle v rámci záruky. 

 

 

VII. Sankční ujednání 

 

7.1. Smluvní strany se dohodly na těchto sankcích:  

- objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové ceny díla bez DPH, minimálně však 200 Kč, za každý i započatý den 

prodlení termínu plnění. Termínem plnění se rozumí také dílčí termíny uvedené 

v bodech 4.1., 4.3., 4.5.a 4.7. smlouvy, 

- zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody,  

- Povinnost zhotovitele k náhradě škody způsobené vadou výrobku/díla je 

limitována do výše 1 milion EUR pro jednu událost, nejvýše však maximálně 2 

miliony EUR souhrnně za jeden kalendářní rok. Škodou dle tohoto odstavce se 

rozumí újma na zdraví a škoda na věcech odlišných od výrobku/díla. 

 

 

 

VIII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran 

 

8.1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této 

smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se 

splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro 

vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž 

splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy  rozumí mimořádná událost, okolnost nebo 

překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním 

nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne …) (POZN.: Doplní zadavatel.) a 

objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo 

jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani 

z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, 

okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně 

a.) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b.) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména 

epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 

COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a s tím související 

existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, vyhlášení nouzového stavu 

v České republice, rozhodnutí krizového štábu DPO, a to v působnosti, jež mu 

byla udělena statutárním orgánem DPO, nové právní předpisy, správní akty či 

zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států. 
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8.2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o 

existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout 

veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil 

vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

9.1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpání finančního limitu 2 mil. 

Kč bez DPH (viz bod 2.1.). Objednatel se zavazuje o této skutečnosti informovat 

zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

9.2. Změny a dodatky této smlouvy smí být provedeny pouze písemně a to formou 

číslovaných dodatků. Všeobecné obchodní podmínky stran jsou vyloučeny. 

9.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní 

poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona 

č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

9.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je 

povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených 

v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže 

této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je 

nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní 

tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní 

ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a 

smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, 

včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z 

příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na 

vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených 

v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru  smluv,  zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné 

správy v Registru smluv. 

9.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě, které bude 

poskytnuto oběma smluvním stranám. 

9.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez 

nátlaku či jinak nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. Na důkaz vůle být 

touto smlouvou vázáni připojují své podpisy. 

 

 

X. Účinnost smlouvy a objednávek 

 

10.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

10.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti objednávek podle této smlouvy 

může být vyžadováno uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o 

Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
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objednávky v Registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti objednávky se 

objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

elektronicky na adresu:  nebo do jeho 

datové schránky. 

 

 

10.3. Přílohy smlouvy: 

 

 Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP  

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení VOITH TURBO s.r.o.  

Příloha č. 3 – Aktuální ceník zhotovitele  

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

Příloha č. 5 – Pravidla sociální odpovědnosti 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

       

V Ostravě dne ……………………   V Cerekvici nad Loučnou  dne …………                       

 

 

 

 

 

 

          

…………………………………….   …………………………………….  

                              Zoltán Pál Bakos 

                                                    jednatel   
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Příloha č. 1 SoD - Základní požadavky k zajištění BOZP 

I. Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku Ostrava a.s., vjezd vozidel  

a) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost 

dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí 

v souladu s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DP Ostrava): 

- podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava,  

- předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DP Ostrava.  

b) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost 

krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v 

souladu s vnitřními předpisy DP Ostrava:  

 -   podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava 

- pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas 

nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude porovnán se 

jmenným seznamem dodaným druhou smluvní stranou. 

c) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště jednorázově, mohou 

v souladu s vnitřními předpisy DP Ostrava vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích pouze 

v doprovodu určeného zaměstnance DP Ostrava, avšak musí: 

- ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou ověřena přítomnost 

příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v 

objektu DP Ostrava a tím za tuto návštěvu přebírá odpovědnost. 

d) Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO 

povolen na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu po 

prokázání totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště. 
 

e) Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu DP Ostrava i při 

výjezdu z areálu DP Ostrava. 
 

f) Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a vozidla druhé smluvní 

strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu  DP Ostrava pouze jako „návštěva“. 
 

g) Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DP Ostrava povolen na základě ověření 

přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou. 
 

h) V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací 

v areálu DP Ostrava, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí 

návštěvu do areálu DP Ostrava. 
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II. Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DP Ostrava 

a) předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, aby 

splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy,  

b) pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní strany i DP Ostrava, 

jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce),    

c) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou 

na pracovištích DP Ostrava odbornou a zdravotní způsobilost a tuto činnost mohou vykonávat pouze 

v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní 

způsobilost podle § 2 písm. b) 1, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. v platném znění, 

d) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na pracovištích DP Ostrava povinni 

dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních 

bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DP Ostrava), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na 

vyzvání oprávněného zaměstnance DP Ostrava dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění 

přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinnosti dle tohoto odstavce 

jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při kontrolách a činnostech souvisejících se 

zajištěním BOZP spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DP Ostrava a řídit se jejich pokyny, 

e) v případě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, pokynů oprávněných 

zaměstnanců DP Ostrava, pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol nebo při odmítnutí dechové 

zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na 

vyzvání ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DP Ostrava. Druhá 

smluvní strana je povinna osobu vyloučenou z pracoviště DP Ostrava ihned nahradit jiným pracovníkem 

tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DP Ostrava v tomto případě neodpovídá za případné 

prodlení v plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené smlouvy, 

f) za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DP 

Ostrava oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to v případě, že 

uzavřenou smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo DP Ostrava 

na náhradu škody. 
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Smlouva o dílo:  „Opravy automatických převodovek VOITH-DIWA“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20211480 

Číslo smlouvy zhotovitele:  VOITH TURBO 2021 DP Ostrava 

█ Příloha č. 4 SoD – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

Zhotovitel za své obchodní tajemství považuje:  

 Ceník náhradních dílů, hodinové sazby za práci 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 5 SoD  - Pravidla sociální odpovědnosti 

Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho případní poddodavatelé realizovali předmět této Smlouvy v 

souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v souladu 

s níže uvedenými právními předpisy. 

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní 

standardy: 

 Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 

 Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 

 Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci, 

 Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce, 

 Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 

 Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,  

 Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 

 Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 

 Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se 

základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod. 

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 

se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci. Diskriminace 

zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

V případě, že zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností 

týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a 

právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky 

bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními 

standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli či jeho 

poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese 

zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.  

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat 

dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních 

předpisů. 
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