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Č. smlouvy Objednatele: 000157 00 22 
Č. smlouvy Poskytovatele: SMLD/KA/18650 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB 

uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
 Mgr. Matejem Augustínem, členem představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 
(dále jen „Objednatel“) 

a  

COMTESYS, spol. s.r.o. 
se sídlem: Pod Pramenem 1633/3, 140 00 Praha 4 
zastoupený: Ing. Martinem Vobořilem, MBA, jednatelem 
IČO:  26490234 
DIČ:  CZ26490234, plátce DPH 
Bankovní spojení:    
Č. účtu:                    
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85526 
(dále jen „Poskytovatel“) 
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení zahájeného dne 18.1.2022, 
č. j. 1000271386 s názvem „Obnova HW, maintenance a servisní podpora logovacího systému LOGM 

- 48TB-D“ (pro účely této Smlouvy jen jako „Služby“). 

 

1 Předmět Smlouvy 

1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby spočívající v poskytování provozní servisní podpory 
na zařízení po dobu 5 let v rozsahu 2MD/měsíčně v režimu 5x8x4. 

1.2 Detailní specifikace rozsahu podpory Poskytovatele: 

 Režim podpory 5x8x4 (běžné pracovní dny, v běžné pracovní době, servisní odezva 4h) 

 Údržba instalační a provozní dokumentace  

 Řešení problémů na vyžádání Objednatele  

 Instalace a konfigurace (při přechodu na nové verze produktů)  

 Doporučené postupy a řešení  

 Produktové informace (Product info) - zasílání informací o novém HotFix, SP nebo 
aktualizací  

 Kontrola systému na místě (profylaxe) v rozsahu 1MD (započítává se do celkového rozsahu 
podpory) 

 Možnost vzdáleného připojení (VPN) 

 Konzultace 

 Měsíční report (emailem) o čerpání podpory  
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1.3 Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy: 

a) k poskytování provozní podpory na zařízení LOGM-48TB-D (LOGM-L-EOS-HW-replacement  ) v 
rozsahu 2MD/měsíčně v režimu 5x8x4. 

b) poskytovat provozní podporu oprávněným pracovníkům Objednatele, telefonickou či jinou 
komunikační formou, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 17.00 a zajistit kvalifikovanou odezvu 
do 4 hodin od přijetí žádosti o řešení problémového stavu; 

c) provádět instalaci případných upgrade programových systémů na serveru Objednatele (možno i 
vzdálenou správou); 

d) provádět kontrolu funkčnosti programových systémů na vyžádání (možno i vzdálenou správou). 

Další požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická specifikace.  
 
 

2 Cena a platební podmínky 

2.1 Cena Služby dle předmětu Smlouvy byla sjednána dohodou Smluvních stran ve výši 16 500, 00 Kč bez 
DPH (slovy: Šestnácttisícpětset korun českých bez DPH) měsíčně. K ceně bude připočtena DPH ve 
výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).  

2.2 Smluvní strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, přičemž Poskytovatel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

2.3 Cena Služby za daný měsíc bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu vystavené 
Poskytovatelem v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Úhrada faktury bude 
provedena převodem na účet Poskytovatele. 

2.4 Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) dle článku 2 je poslední den daného měsíce. 

2.5 Faktura bude Poskytovatelem vystavena vždy v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem 
č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  
a) číslo Smlouvy Objednatele a Poskytovatele,  
b) číslo objednávky, které Objednatel sdělí Poskytovateli výhradně pro účely vystavení faktury, 
c) vyznačení splatnosti, 
d) IČO Objednatele a Poskytovatele, 
e) bankovní spojení Poskytovatele, 
f) razítko a podpis oprávněné osoby, 
g) přílohu – potvrzený výkaz poskytnutých Služeb 

 

2.6 Faktura bude Poskytovatelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Objednatele nebo na e-
mailovou adresu  

2.7 Elektronická faktura musí být zaslána ve formátu pdf a názvem souboru smí být pouze slovo faktura. 
Přílohy faktury mohu být ve formátech pdf, .docx, .xlsx a musí být číslovány s názvy Příloha 1, Příloha 
2 atd. Elektronická faktura, včetně příloh, musí být odeslána v jediné zprávě, která nesmí obsahovat 
reklamní sdělení. Pokud nebude po odeslání elektronické faktury do 1 dne doručena notifikace jejího 
doručení Objednateli, je Poskytovatel povinen elektronickou fakturu odeslat opakovaně. Pokud 
nebudou dodrženy veškeré výše uvedené podmínky pro přijetí elektronické faktury, bude elektronická 
faktura i přes obdrženou notifikaci s odůvodněním vrácena Poskytovateli 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. 

2.8 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice Objednatele.  

2.9 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje 
specifikované v tomto článku Smlouvy nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) 
Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli 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. 
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2.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné v registru 
plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) ZDPH. Pokud Poskytovatel nebude mít daný 
účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného 
finančního úřadu. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny 
představující nezaplacenou DPH. 

2.11 Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH zaplatí Objednatel pouze základ 
daně. Příslušná DPH bude uhrazena Poskytovateli přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

3 Místo a doba plnění 
3.1 Místem plnění je Depo Kačerov, Sliačská 1, Praha 4  

3.2 Smlouva se uzavírá na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

4 Práva a povinnosti Smluvních stran 

4.1 Poskytovatel je povinen uchovávat v tajnosti veškeré informace o podkladech, poskytnutých 
Objednatelem. 

4.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli informace a nezbytnou součinnost při plnění 
předmětu Smlouvy. 

4.3 Poskytovatel ke konci každého kalendářního měsíce předloží Objednateli výkaz poskytovaných 
Služeb, jako přílohu faktury – vyúčtování, který bude obsahovat seznam Služeb poskytovaných v 
daném kalendářním měsíci. Tento výkaz bude potvrzen oprávněnou osobou Objednatele dle bodu 8.1 
Smlouvy. 

4.4 Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do 
dne uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy, 
včetně doby trvání závazku ze Smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky 
a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Poskytovatel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí 
takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Poskytovatel na základě výše 
uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky 
založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než 
dohodnuté či nezbytné spolupůsobení. 

5 Pojištění 
5.1 Poskytovatel je povinen po celou dobu platnosti Smlouvy být pojištěn proti vzniku odpovědnosti za 

škodu způsobenou v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí nebude nižší 
než 2 000 000, 00 Kč. Poskytovatel je povinen kdykoli po dobu platnosti Smlouvy umožnit Objednateli 
si existenci a platnost výše uvedeného pojištění ověřit, zejména doložením kopie pojistné smlouvy, a 
to nejpozději do 3 pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

6 Záruky 

6.1 Poskytovatel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní poskytování Služeb v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou.  

6.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že Služby 
budou mít vlastnosti požadované touto Smlouvou, pokyny Objednatele, právními předpisy a to v 
záruční době, která činí 12 měsíců ode dne poskytnutí Služeb Objednatelem. Poskytovatel se 
poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že Služby budou po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, 
jinak obvyklému, účelu. 

6.3 Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za to, že Služby nebude mít právní vady a nebude zatíženo 
právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly Objednateli Služby užívat dle jeho uvážení, 
zejména omezovaly užití, údržbu či opravy. 

6.4 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele písemně 
(dále jen „Reklamace“). V případě volby opravy jako práva z vadného plnění je Poskytovatel práce na 
odstraňování reklamovaných vad povinen dokončit nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení 
Reklamace, pokud se Smluvní strany v konkrétním odůvodněném případě písemně nedohodnou jinak. 
Jiný termín odstranění vad bude Smluvními stranami stanoven písemnou formou. Vady, v jejichž 
důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda je Poskytovatel povinen odstranit do 2 pracovních dnů 
od obdržení Reklamace; o tom, že může Objednateli vzniknout škoda, bude Poskytovatel spraven 
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spolu s Reklamací. Neodstraní-li Poskytovatel vadu ve lhůtě dle tohoto odstavce a neodstraní-li ji ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Poskytovatel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo zajistit odstranění vady třetí osobou na náklad Poskytovatele; 
Objednatel má též v takovém případě právo od této Smlouvy odstoupit. 

. 

7 Smluvní pokuty 

7.1 Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

 
a) při nedodržení termínu kvalifikované odezvy dle bodu 1.2 je Poskytovatel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% měsíční sazby za každou hodinu prodlení; 

b) v případě prodlení s placením jakékoliv částky splatné dle této smlouvy je Smluvní strana, která 
je v prodlení s placením, zaplatit druhé smluvní straně úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení; 

c) Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 

d) Pro případ porušení povinnosti a nedodržení lhůty stanovené v článku bodu 6.4 této Smlouvy 
strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% měsíční sazby za každý den prodlení; 

e) Pro případ porušení povinnosti Poskytovatele mít uzavřeno pojištění podle bodu 5.1 této Smlouvy 
nebo pro případ, kdy Poskytovatel neumožní objednateli si existenci a platnost tohoto pojištění 
ověřit, se Poskytovatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 0,5% měsíční sazby za 
každý byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

7.2 Zaplacením smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě nejsou dotčena práva oprávněné strany 
požadovat náhradu škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v 
plné výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

7.3 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 Poskytovateli, a to 
na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci 
porušené smluvní povinnosti. 

8 Oprávněné osoby 

8.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících oprávněných osob. 
Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických: 
J

Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech technických: 

8.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám Smlouvy, jejím 
doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat 
navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny 
jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně 
bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem 
doručení příslušného písemného oznámení. 

8.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být učiněna 
na základě Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo 
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo e-mailem s použitím 
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elektronického podpisu na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo v tomto článku Smlouvy, není-li 
stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

8.4 Smluvní strana je prostřednictvím kontaktní osoby povinna neprodleně informovat druhou Smluvní 
stranu o jakékoli změně identifikačních údajů Smluvní strany (název, adresa, IČO apod.) a o dalších 
relevantních okolnostech týkajících se smluvního vztahu (např. fúze, postoupení smlouvy, pokud jej 
smlouva umožňuje apod.). 

 

9 Zánik smlouvy 

9.1 Tato Smlouva může být ukončena: 

a) písemnou dohodou Smluvních stran; 

b) odstoupením kterékoliv ze Smluvních stran z důvodu podstatného porušení Smlouvy. 

c) písemnou výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 
měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
Smluvní straně   

9.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit pokud: 

a) zjistí v průběhu poskytování Služeb, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací a 
stanoví Poskytovateli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

b) Poskytovatel ve lhůtách stanovených v této Smlouvě neodstraní vady anebo záruční vady; 

c) Poskytovatel neplní své závazky dle této Smlouvy ve smluvené době; 

d) Poskytovatel je předlužen, vůči Poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení, bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku Poskytovatele, Poskytovatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě 
případů fúze nebo přeměny), jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více 
zástavních práv) k majetku Poskytovatele, na majetek Poskytovatele byla nařízena exekuce nebo 
výkon rozhodnutí; 

e) Poskytovatel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob; 

f) Poskytovateli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob; 

g) Poskytovatel přes písemné upozornění provádí Služby neodborně. 

9.3 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pokud: 

a)   bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele; nebo  

b)   Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny). 

 

9.4 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

9.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem, kdy se písemné odstoupení s uvedením specifikace 
povinnosti, která byla podstatně porušena, dostane do sféry dispozice druhé Smluvní strany.  

 

10 Závěrečná ustanovení 
10.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 

Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

10.2 Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou 
označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za písemnou formu 
pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany 
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mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když 
již bylo započato s plněním. 

10.3 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní 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. 

10.4 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 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. 

10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

10.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, 
která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další 
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní 
strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

10.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace. Poskytovatel bere na vědomí, že 
Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této 
Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.  

10.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá ze 
Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

10.9 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 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. 

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

10.10 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; 

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 Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

e) 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. 
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10.11 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla 
Objednatele. 

10.12 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

10.13 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

10.14 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

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

 
 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 

Příloha č. 2 – Specifikace nabídkové ceny  

 

V Praze dne       V Praze dne       

Za Objednatele: Za Poskytovatele: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 COMTESYS, spol. s.r.o. 

Ing. Petr Witowski 
předseda představenstva 

 Ing. Martin Vobořil, MBA 
jednatel  

   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

       

Mgr. Matej Augustín 
člen představenstva 
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