
R Á M C O V Á    K U P N Í     S M L O U V A 
Číslo smlouvy Prodávajícího: S/2022/229 

Číslo smlouvy Kupujícího: DOD20221827 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
mezi 

 
Prodávající : 

 

Obchodní jméno:  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

Sídlo:    Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Provozovna:   Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Zastoupení:  Ing. Vladimír Měkota, místopředseda představenstva 

  Ing. Milan Juřík, člen představenstva  

Zapsána:    u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229 

IČ:    28606582 

DIČ:    CZ28606582 

Bankovní spojení a číslo účtu:  Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 4312807389/0800 

Email pro objednávky:   

Kontaktní osoba prodávajicího:  

č. Smlouvy Dodavatele:  S/2022/0229 

 

     

a 

 

Kupující: 

 

Obchodní firma:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

Zastoupený:   Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

    Ing. Michal Otava, člen představenstva 

Zapsána:   Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě,   

 spisová značka B.1104 

IČ:    619 74 757 

DIČ:    CZ61974757, plátce DPH 

Bankovní spojení a číslo účtu:  UniCredit bank, a.s., pobočka Ostrava 

č. účtu: 2105677586 / 2700 

Kontaktní osoba kupujícího:   

 

 

 

Úvodní ustanovení 

 

Tato smlouva byla uzavřena v rámci poptávkového řízení „Dodávky hardware“, vedeného u Dopravního 

podniku Ostrava a.s. pod evidenčním číslem NR-67-22-PŘ-Ku. V rámci tohoto poptávkového řízení byly 

uzavřeny rámcové kupní smlouvy s více Prodávajícími. Součet hodnot předmětu plnění ze všech uzavřených 

rámcových smluv v rámci poptávkového řízení „Dodávky hardware“ nepřesáhne částku 7 mil. Kč bez DPH. 

 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

 

1.1. Předmětem této Rámcové kupní smlouvy (dále také jen „Smlouva“)  jsou průběžné dodávky nové, 

nepoužité výpočetní techniky – hmotných i nehmotných věcí, a to na základě stanovených podmínek 

uvedených v této Smlouvě, za kterých bude Prodávajícím dodávána Kupujícímu výpočetní technika 

(dále jen zboží): 

 

a) Servery a příslušenství 

b) PC, Notebooky a příslušenství 

c) Tiskárny, kopírky, multifunkční stroje a příslušenství 



d) Ostatní hardware a příslušenství 

 

1.2. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodávat Kupujícímu zboží v požadovaném množství, kvalitě 

a termínu, tedy řádně a včas, na základě jednotlivých Dílčích objednávek Kupujícího, v rozsahu a za 

podmínek sjednaných v této Smlouvě a Dílčí objednávce. 

 

1.3. Kupující se zavazuje každé jednotlivé Dílčí plnění převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu cenu dle 

Dílčí objednávky. Kupující se za poskytnutá plnění zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu konkrétního 

plnění na základě a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné Dílčí objednávce. 

 

1.4. Prodávající se dále zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží v souladu s touto 

Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

1.5. Prodávající bere na vědomí, že v rámci předmětné veřejné zakázky je rámcová Smlouva uzavřena 

s více Prodávajícími. Smluvní strany konstatují, že předpokládaný rozsah předmětu plnění vychází 

z předpokládaného počtu Kupujícím pořizovaného zboží a nepřekročí v součtu (z rámcové dohody 

uzavřené v rámci předmětné veřejné zakázky) částku 7 mil Kč bez DPH. Kupující si vyhrazuje právo 

odebrat menší množství než předpokládané množství předmětu plnění v hodnotě 7 mil. Kč bez DPH. 

1.6. Součástí každé Dílčí dodávky bude i technická dokumentace, případně návod k obsluze v českém 

jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. 

1.7. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva ke zboží 

Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží bez vad. 

1.8. Prodávájící se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech technických či jiných zkoušek 

potřebných pro řádný provoz a užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními 

předpisy požadováno a nejsou dosud vykonány a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před 

koncem termínu dodání uvedeného v čl. II. této Smlouvy. 

 

 

II. 

Dodací podmínky 

 

2.1. Dílčí dodávky budou realizovány na základě objednávek Kupujícího. 

2.2. Podstatnou náležitostí objednávky Kupujícího je jméno a příjmení (v případě fyzické osoby), nebo 

obchodní firma (v případě právnické osoby), druh zboží, požadované množství, nabídková cena 

uvedená  Prodávajícím v dané Dílčí nabídce (viz. čl. III této Smlouvy), termín dodání a místo plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že Kupující může objednávky provádět písemně, e-mailem na e-mailovou 

adresu pro objednávky uvedenou v úvodu této smlouvy nebo pomocí elektronického nástroje 

https://profily.proebiz.com. 

2.3. Dodávka je splněna převzetím smluveného zboží v místě plnění. Za každou dodávku podle této 

Smlouvy je Prodávající povinen vystavit dodací list. Dodací list musí být číslován a musí obsahovat 

druh dodaného zboží, množství dodaného zboží, délku záruční doby, cenu za jednotku bez DPH, sazbu 

DPH a cenu celkem s DPH. V případě dodávky software jako součást zařízení musí být tento software 

včetně své verze a jazykové mutace uveden na dodacím listu. Kupující je povinen si zkontrolovat 

množství a kvalitu dodaného zboží a potvrdit jeho převzetí. Oprávněná osoba Kupujícího stvrzuje 

převzetí zboží tak, že na dodací list k otisku razítka Kupujícího uvede datum převzetí a připojí své 

jméno a podpis.  

2.4. Dopravu do místa plnění zajišťuje Prodávající na vlastní náklady. 

2.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží.  

 



 

III. 

Způsob výběru nejvhodnější nabídky 

 

3.1.     Vzhledem k tomu, že tato  Smlouva je uzavřena s více Prodávajícími (smluvními partnery), bude výběr  

nejvhodnější nabídky pro jednotlivé Dílčí objednávky prováděn následujícím způsobem: 

- Kupující pošle pomocí elektronického nástroje https://dpo.proebiz.com/ Dílčí poptávku všem 

smluvním partnerům, se kterými byla uzavřena tato Smlouva. V poptávce  uvede specifikaci 

předmětu plnění, počet poptávaných kusů,  termín dodání a termín pro podání nabídky. Prodávající 

je povinen zaslat nabídku nejpozději do termínu uvedeného v Dílčí poptávce. Kupující provede 

výběr (na základě hodnotícího kritétia – nejnižší celková  nabídková cena za celý předmět plnění) 

pro celý předmět dané Dílčí poptávky a zašle dohodnutou formou dle čl. II této Smlouvy 

objednávku tomu Prodávajícímu, který v „Nabídce“ uvedl nejnižší cenu za celý předmět plnění 

uvedený v dané Dílčí poptávce. Dílčí Smlouva je uzavřena okamžikem doručení této Dílčí 

objednávky Prodávajícímu. Smluvní partneři, kteří podali nabídku, budou informováni o výsledku 

daného Dílčího poptávkového řízení.  

- Nabídkové ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné, obsahující veškeré náklady na dodání 

předmětu plnění do místa plnění. 

- Nabídková cena bude uvedena v členění: 

o Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotlivé položky požadovaného sortimentu (např, 

Kč/kus). 

o Celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění uvedený v dané Dílčí 

poptávce. 

3.2    Objednávky zaslané e-mailem se považují za doručené v den jejich odeslání, nebude-li prokázáno, že 

do emailové schránky prodávajícího byly doručeny v jiný den. Za doručení do emailové schránky 

prodávajícího se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru.  

Objednávky zasílané kupujícím pomocí elektronicého nástroje https://dpo.proebiz.com/ budou 

prodávajícímu doručeny na e-mailovou adresu pro objednávky uvedenou v úvodu smlouvy. Tyto 

objednávky se rovněž považují za doručené v den jejich odeslání na příslušnou e-mailovou adresu, 

nebude-li prokázáno, že do emailové schránky prodávajícího byly doručeny v jiný den. Za doručení 

do emailové schránky prodávajícího se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném 

filtru.  

 

IV. 

Čas a místo plnění 

 

4.1. Prodávající se zavazuje jednotlivé dodávky  zboží plnit v termínu požadovaném  v jednotlivých 

Dílčích poptávkách, pokud nebude dohodnuto jinak.   

4.2. V případě, že je Kupující v prodlení s placením déle než 14 dnů, je Prodávající oprávněn zastavit další 

dodávky, resp. odmítnout další objednávky do doby, než bude bankovním či jiným věrohodným 

dokladem prokázáno, že dlužná částka byla ve prospěch Prodávajícího uhrazena. 

4.3. V případě, že Prodávající nedodá zboží řádně a včas, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení a každý případ nedodržení termínu 

dodání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Kupujícího na náhradu škody, 

která mu vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a 

vymáhána. 

4.4. Místem plnění je Dopravní podnik Ostrava a.s., oddělení ICT, Poděbradova 494/2, Ostrava, 702 00  

Ostrava-Moravská Ostrava, není-li Dílčí objednávkou stanoveno jinak, vždy však v rámci České 

republiky.  

https://dpo.proebiz.com/
https://dpo.proebiz.com/


4.5. V případě, že se Prodávající, jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby budou pohybovat při plnění 

této Smlouvy v prostorách Kupujícího (objekty, pracoviště apod.), jsou povinni dodržovat základní 

požadavky k zajištění BOZP viz příloha č.1 této Smlouvy - Základní požadavky k zajištění BOZP .  

 

V. 

Ceny 

5.1. Dohoda o kupní ceně bude uzavřena doručením objednávky Kupujícího, vyhotovené v souladu 

s cenovou nabídkou Prodávajícího.  

5.2. Kupní cena, která je uváděna v nabídce Prodávajího, je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady spojené s realizací dodávky, včetně nákladů na dopravu do místa plnění, obaly, pojištění, 

případnou instalaci zboží, jeho zprovoznění a vyzkoušení, dokumentace ke zboží, včetně atestů, 

revizních zpráv a jiných dokladů a zajištění záručního servisu a údržby, a všech recyklačních či 

případně autorských a licenčních poplatků. Kupní cena se bude uvádět ve formě: cena bez DPH, sazba 

DPH a cena s DPH.  

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1.  Kupující je povinen za řádné poskytnutí jednotlivých Dílčích plnění dle této Smlouvy a jednotlivých 

Dílčích objednávek uhradit Prodávajícímu odměnu ve výši uvedených v jednotlivých Dílčích 

objednávkách. 

6.2. Ceny za jednotlivá Dílčí plnění jsou konečné, úplné, závazné a nejvýše přípustné. Jestliže v této 

Smlouvě nebo v Dílčích objednávkách není stanoveno jinak, platí, že ceny již v sobě obsahují veškeré 

související náklady, jsou v nich zohledněna rizika, bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k celkové 

době plnění dle této Smlouvy.  

6.3. Cenu plnění je možno navýšit pouze na základě a ve výši změny sazeb DPH dle platných a účinných 

právních předpisů České republiky.  

6.4. DPH bude vypočteno dle příslušných platných právních předpisů České republiky.  

6.5. Není-li Prodávající registrovaným plátcem DPH při podpisu této Smlouvy, potom tuto daň nevyčíslí. 

Skutečnost, že není plátcem DPH, bude uvedena v hlavičce této Smlouvy. Smluvní strany berou na 

vědomí, že pokud se Prodávající stane plátcem DPH až po uzavření této Smlouvy, platí, že ceny 

uvedené v Dílčích objednávkách v sobě již DPH zahrnovaly. Prodávající, který v Zadávacím řízení 

vystupoval jako uchazeč, je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá 

vůči Kupujícímu, který v Zadávacím řízení vystupoval jako zadavatel, z titulu DPH nárok na další 

plnění nad rámec nabídkové ceny.  

6.6. Celkové ceny jednotlivých druhů plnění za celou dobu trvání této Smlouvy nesmí přesáhnout částky 

příslušných plnění, uvedených v Dílčích objednávkách, a to ani jejich jednotkovou ani celkovou výši, 

kterými je Kupující vázán. 

6.7. Podkladem pro fakturaci ceny je Kupujícím potvrzený dodací list za dodané zboží, vztahující se 

k jednotlivým objednávkám Kupujícího. Dodací list tvoří nedílnou součást faktury.  

6.8. Každá dodávka předmětu Smlouvy se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den splnění dodávky (viz. čl. II.). 

6.9. Kupující uhradí kupní cenu uhrazením faktury (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím až po 

řádném předání a převzetí uskutečněného plnění se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury 

Kupujícímu. Faktura bude vystavena v českém jazyce na adresu sídla Kupujícího (viz. úvodní strana 

této Smlouvy). Faktura (daňový doklad s náležitostmi dle § 29, bodu 1  zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění) bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění, tj. ode dne dodání. Dodání předmětu smlouvy bude oběma smluvními stranami potvrzeno na 



dodacím listu (s uvedením jednotlivých položek, jejich množství a ceny bez DPH), který bude nedílnou 

součástí faktury – daňového dokladu. 

6.10. Prodávající vystaví fakturu v elektronické podobě ve formátu PDF a doručí ji elektronickou poštou na 

adresu . Prodávající uvede na faktuře číslo smlouvy a dílčí objednávky 

Kupujícího.   

6. 11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v české měně na číslo účtu uvedené 

Prodávajícím na faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá Prodávající.  

6.12. Smluvní povinnost uhradit peněžitý závazek, tj. úhrada smluvní ceny, je splněná připsáním smluvní 

ceny na účet Prodávajícího.  

6.13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je Kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu 

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

6.14. V případě, že fakturovaná částka překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení 

plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, 

bankovní účet Prodávajícího musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. V případě, že účet  tímto způsobem zveřejněn nebude, je Kupující oprávněn uhradit 

Prodávajícímu cenu na úrovni bez DPH, DPH Kupující poukáže  správci daně. 

 

6.15. Zálohy na cenu jednotlivých plnění nebudou Kupujícím poskytovány. 

 

 

VII. 

Obaly 

 

7.1.    Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny povinnosti, které mu ukládá zákon č. 477/2001 Sb.,  

 o obalech v platném znění.  

 

VIII. 

Záruka, jakost a vady zboží 

   

8.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po 

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

smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

8.2. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato Smlouva nebo obecně 

závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době 

jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.  

8.3. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se 

dohodly na záruční době v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. 

8.4. Kupující uplatní právo z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží 

písemným ohlášením e-mailem na kontaktní osobu/-y Prodávajícího (dále též „ohlášení Kupujícího“). 

Toto ohlášení Kupujícího bude obsahovat zejména označení zboží a popis vady. 

8.5. Prodávající je povinen odstranit vady zboží nebo vady, na které se vztahuje záruka za jakost zboží 

nejpozději do 30 dnů od ohlášení Kupujícího dle čl. VIII. odst. 8.4. této Smlouvy, nebude-li dohodnuto 

jinak. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady v termínu dle tohoto ustanovení smlouvy 

je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý 

den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody. 

8.6. Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má Kupující právo na opravu 

vady. Pokud vadu není možno opravit, má Kupující právo na výměnu vadného dílu včetně s tím 

souvisejících prací a bezplatné dopravy.  



8.7. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží dle čl. II. odst. 2.3. této Smlouvy.   

8.8. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že Kupující bude předmět 

smlouvy užívat k určenému účelu.  

8.9. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých garancí, uplatněné Kupujícím 

vůči Prodávajícímu, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud Prodávající neprokáže jejich 

neoprávněnost. Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu potřebnou součinnost při získávání 

podkladů pro posouzení nároků uplatněných Kupujícím. 

 

IX. 

Právo odstoupení od smlouvy 

 

9.1. Smluvní strany mají právo odstoupit od této Smlouvy nebo jednotlivých objednávek v případě, že 

druhá smluvní strana podstatně poruší ujednání stanovené v této Smlouvě.  

9.2. Za podstatné porušení se v této souvislosti považuje zejména: 

- opakované a bezdůvodné odmítnutí Kupujícího převzít zboží při dodání, 

- opakované porušení dodacích podmínek dle čl. II bod 2.3.  

- prodlení Kupujícího s placením faktury delší než 14 dnů ode dne splatnosti, 

- opakované případy prodlení s placením faktur, 

- prodlení s dodáním zboží ze strany Prodávajícího delší než 5 dnů,  

- opakované nedodání zboží Prodávajícím řádně a včas dle objednávky.  

9.3. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo jedné či druhé smluvní strany na smluvní pokutu 

a náhradu škody.  

X. 

Licenční ujednání 

 

10.1. Prodávající touto Smlouvou poskytuje Kupujícímu licenci ke všem autorským dílům dodaným 

Kupujícímu v rámci plnění této Smlouvy, resp. dílčí objednávky, přičemž účinnost těchto licencí 

nastává okamžikem převzetí zboží Kupujícím. Do té doby je Kupující příslušná autorská díla oprávněn 

užívat v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení kontroly zboží před jeho převzetím a k jeho 

přejímce. 

10.2. Licence k autorským dílům je poskytována jako neomezená a nevýhradní. Kupující je na základě 

prodávajícím poskytnutých licencí oprávněn příslušná autorská díla užívat k účelům plynoucím z této 

smlouvy a k veškeré své podnikatelské činnosti, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby užití 

nezbytnými k dosažení účelu užití, v neomezeném množstevním, územním a časovém rozsahu. 

Objednatel není povinen licenci využít, a to ani zčásti. 

10.3. V případě, že v rámci plnění této smlouvy, resp. dílčí objednávky dodá prodávající kupujícímu 

autorské dílo třetí osoby, na které se vztahuje licenční ujednání jeho výrobce, platí toto licenční 

ujednání výrobce. Toto licenční ujednání však musí zajišťovat kupujícímu právo užívat příslušné 

autorské dílo minimálně v rozsahu nezbytném k řádnému užívání zboží. Prodávající je povinen zajistit 

možnost užití těchto autorských děl kupujícím a vypořádat z toho plynoucí nároky třetích osob. 

10.4. Odměna za poskytnutí licence k autorským dílům dodaným v rámci plnění této smlouvy, resp. dílčí 

objednávky je zahrnuta v kupní ceně. 

 

 



XI.  

Vyšší moc, prodlení smluvních stran 

 

11.1 Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této Smlouvy nebo Dílčí 

objednávky 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 a Dílčí objednávky rozumí mimořádná událost, okolnost nebo 

překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl Prodávající před podáním dílčí nabídky a 

Kupující před uzavřením Smlouvy nebo Dílčí objednávky 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. 

 

Smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či 

jiná opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména 

opatření a nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 

(způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato 

opatření či nouzový stav byly již zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky. 

 

11.2 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 Smlouvy 

nebo Dílčí objednávky. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této kupní Smlouvě se řídí příslušnými        

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“). Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní 

cestou, pak místně příslušným bude soud Kupujícího a rozhodným právem je české právo. Úmluva 

OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. 

12.2 Veškerá korespondence a písemné materiály budou vyhotoveny v českém jazyce. 

12.3 Vady zboží, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil 

nebo o kterých ho Prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení Smlouvy a Kupující může 

z tohoto důvodu od Smlouvy okamžitě odstoupit. 

12.4 Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy 

třetí osobě. 

12.5 Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

12.6 Prodávající  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. 

12.7 Podpisem této Smlouvy dále bere Prodávající 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. Kupující podpisem Smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a 

pasáže této Smlouvy mohou být obchodním tajemstvím Prodávajícího 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 Prodávajícího je blíže vyspecifikováno v příloze 

č. 2 této Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nepodléhají ze strany Prodávajícího obchodnímu 

tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, 

včetně jejich 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. 

12.8 Prodávající, jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, kteří se budou pohybovat při plnění této 

Smlouvy v prostorách Kupujícího (objekty, pracoviště apod.), jsou povinni dodržovat základní 

požadavky k zajištění BOZP (viz příloha č. 1 - Základní požadavky k zajištění BOZP). 

12.9 Prodávající prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti,  

ani základní lidská práva. Prodávající také svým podpisem stvrzuje, že se při plnění předmětu smlouvy 

bude řídit všemi platnými předpisy se zvláštním důrazem na zdraví, bezpečnost práce, ochranu 

životního prostředí, dodržování pracovních postupů a vyvarování se nelegální diskriminace. 

Prodávající se dále zavazuje, že: 

a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se 

na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá 

plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to 

mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude 

řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve 

smlouvách s těmito poddodavateli, 

c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od 

doručení výzvy kupujícího.  

 
12.10 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

12.11 Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

12.12 Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

12.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly 

a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12.14 Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektornické podobě, která bude poskytnuta oběma 

smluvním stranám. 



12.15.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. V souvislosti s účinností smlouvy prodávající 

bere na vědomí, že kupující má v době uzavření této smlouvy uzavřeny stále platné rámcové 

smlouvy se stejným plněním (evidované u kupujícího pod čísly DOD20202309, DOD20210173, 

DOD20210175, DOD20210201 a DOD20210247), jejichž platnost bude ukončena až vyčerpáním 

finačního limitu stanoveného v těchto smlouvách, nebo uplynutím dne 31. 12. 2022, podle toho která 

skutečnost nastane dříve. V souvislosti s předchozí větou tak účinnost této smlouvy uzavírané mezi 

prodávajícím a kupujícím nastane až dnem ukončení platnosti výše uvedených rámcových smluv. O 

ukončení platnosti stávajících rámcových smluv a tedy nabytí účinnosti této smlouvy bude kupující 

prodávajícího informovat. Nezašle-li kupující prodávajícímu informaci o nabytí účinnosti této 

smlouvy dříve, platí, že tato smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023. Smluvní strany berou na 

vědomí, že smlouva (včetně příloh) bude po jejím uzavření zveřejněna na Portálu veřejné správy v 

Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí kupující, přičemž o tom bude informovat druhou smluvní 

stranu, a to na e-mailovou adresu  nebo do její datové schránky.  

Smluvní strany berou dále na vědomí, že na jednotlivé objednávky učiněné na základě této smlouvy 

se může vztahovat povinnost jejich zveřejnění podle zákona o registru smluv. V takovém případě 

nabývá objednávka účinnosti až dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 

že toto zveřejnění objednávky zajistí kupující. Plnění předmětu objednávky (učiněné na základě této 

smlouvy) před její účinností se považuje za plnění podle objednávky a této smlouvy a práva a 

povinnosti z ní vzniklé se řídí objednávkou a touto smlouvou. 

12.16. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31.12.2024 nebo do vyčerpání souhrnného limitu 

plnění dle bodu 1.5 smlouvy pro všechny rámcové smlouvy uzavřené v rámci předmětné veřejné 

zakázky, podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

 

Příloha č.: 1 - Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č.: 2 - Vymezení obchodního tajemství Prodávajícího 

 

 

 

 

 

Za Prodávajícího :      Za Kupujícího : 

 

V Ostravě dne        V  Ostravě  dne 

 

 

 

 

 

 ......................................     ............................................ 
Ing. Vladimír Měkota Ing. Daniel Morys, MBA  
místopředseda představenstva předseda představenstva 
 
 

 
 

 

 
………………………………………………….                   ............................................ 
Ing. Milan Juřík      Ing. Michal Otava 

člen představenstva      člen představenstva        
 


