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Dodávky ND pro tramvaje 
 

Číslo smlouvy Objednatele: 000371 00 17 
Číslo kontraktu Objednatele: 9002002238 

             Číslo smlouvy Dodavatele: 
 

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY ZBOŽÍ  
 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“, 
„obč. zák“ nebo „o.z.“) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ve ejných zakázkách“), (dále jen 
„Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem:             Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
Zastoupený:         Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva 

JUDr. Janem Blechou, místop edsedou 
p edstavenstva  

IČ:                        00005886 
DIČ:                     CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení:   Česká spo itelna a.s., Rytí ská 29, Praha 1 
Číslo účtu:            1930731349/0800 
OR:                      MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“) 
a 

Alfa Union, a.s.  
Se sídlem:  Mezi Vodami 1955, 143 00 Praha 4  
Jednající/Zastoupená:  Ing. Milanem Bartákem, p edsedou p edstavenstva 
IČ:  25148389 
DIČ:  CZ25148389, plátce DPH 
OR: zapsaná v obchodním rejst íku vedeném MS v Praze, 

oddíl B, vložka 4862 
Bankovní spojení:  Citibank Europe plc., Bucharova 2641/14, Praha 5  
Číslo účtu:     2505220104/2600 
(dále jen „Dodavatel“) 

 
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen 
„Smluvní strana“) 
 
 
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Objednatel dne 30.9. 2016 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové 

smlouvy s jedním uchazečem na „Dodávky ND pro tramvaje“, (dále jen 
„Zadávací ízení“ a „Ve ejná zakázka“).  



 

Stránka 2 z 15 
 

1.2 Nabídka Dodavatele byla Objednatelem posouzena a vybrána jako 
nejvhodnější pro plnění Veřejné zakázky. Smluvní strany tak za níže 
uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu. 

2 P EDMĚT SMLOUVY 

2.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě bude Objednatel dle svých potřeb 
objednávat u Dodavatele jednotlivé dodávky zboží  - náhradní díly pro 
tramvaje, typů T3RP, T6A5, KT8,14T a 15T,a to v požadovaném termínu do 
místa dodání dle této Smlouvy v souladu s p ílohou č. 1 (Cenová nabídka - 
specifikace nabídkové ceny) této Smlouvy a Dodavatel bude tyto dodávky 
poskytovat dle pokynů Objednatele a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a 
příslušných dílčích objednávek Objednatele. Objednávkou se pro účely této 
smlouvy rozumí písemná instrukce Objednatele směřovaná Dodavateli za 
účelem objednání konkrétního zboží podle druhu, množství, jakosti v termínu a 
ceně do místa dodání za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 
 

2.2 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté plnění hradit Dodavateli cenu ve 
výši stanovené v souladu s čl. 7.1 a 7.2 této Smlouvy a podmínkami 
příslušných dílčích objednávek, a to způsobem uvedeným v čl. 7.7 této 
Smlouvy. 

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1 Termínem zahájení plnění této Smlouvy je den účinnosti této Smlouvy. 
3.2 Termín ukončení plnění této Smlouvy je stanoven v čl. 12.1 této Smlouvy. 
3.3 Místem plnění a dodání je:  sklad Objednatele na adrese U vozovny 6, 108 26 

Praha 10, pokud v objednávce nebude uvedeno jinak. Požadavek na dodání 
Zboží do jiného místa, než je uvedeno výše, nebude mít vliv na sjednanou 
cenu, přičemž jakékoli dodatečné náklady na dodání zboží do takového místa 
nese Dodavatel, pokud se takové místo nachází na území hl. m. Prahy.  

 

4 ZBOŽÍ  
4.1 Předmětem dodávek dle této Smlouvy jsou náhradní díly pro opravy tramvají 

typů T3RP, T6A5, KT8,14T a 15T podrobně specifikované v P íloze č. 1, 
(Cenová nabídka - specifikace nabídkové ceny ) která tvoří nedílnou součást 
této Smlouvy (dále jen „Zboží“). 

4.2 Přesné vymezení druhu, rozsahu a jakosti požadovaného Zboží, které bude 
předmětem jednotlivých zakázek (dílčích smluv), bude vždy obsaženo 
v objednávce podle čl. 5 této Smlouvy. 

4.3 Dodávky Zboží podle této Smlouvy zahrnují provedení veškerých dalších prací 
a/nebo poskytnutí služeb, které obvykle s dodávkou Zboží souvisí, a jejichž 
provedení je nutné za účelem řádného dodání Zboží a jeho funkčnosti bez 
ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či nikoliv. Součástí dodávky 
Zboží je doprava Zboží do místa plnění.  

5 DÍLČÍ SMLOUVY  
5.1 Jednotlivé zakázky (dílčí smlouvy) na základě této Smlouvy budou 

Objednatelem zadávány Dodavateli následujícím způsobem: 
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(a) Objednatel zašle Dodavateli čtvrtletně písemnou Objednávku (návrh 
dílčí smlouvy; dále jen „Objednávka“), která bude obsahovat zejména 
tyto náležitosti: 
- vymezení jednotlivých typů a druhů Zboží, které má být na 

základě dílčí smlouvy dodáno (včetně uvedení čísla materiálu SAP 
Objednatele), množství Zboží v členění dle jednotlivých typů a 
druhů; 

- termín dodání Zboží v souladu s touto Smlouvou; 

- adresu místa dodání Zboží, pokud není shodná s adresou místa 
uvedenou v bodě 3.3, popř. požadavek na způsob dopravy, 
způsob přejímky a dále požadavek na další doklady ke Zboží, 
které nejsou bezprostředně vyžadovány touto Smlouvou. 

(b) Dodavatel doručí Objednateli do tří (3) pracovních dnů od obdržení 
Objednávky dle předchozího bodu písemnou akceptaci Objednávky, 
nebo zdůvodněné odmítnutí akceptace, potvrzení Dodavatele, podle § 
1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky návrhu. Dodavatel uvede a doplní tyto náležitosti: 
- jméno a podpis oprávněné osoby k akceptaci Objednávky; 
- evidenční číslo objednávky (dílčí smlouvy) přiřazené 

Objednatelem; 

- jednoznačné určení množství a druhu obalů dodávaných spolu se 
zbožím a lhůta k jejich vrácení, pokud Dodavatel jejich vrácení 
požaduje; 

- cenu za jednotku bez DPH v souladu s nabídkovou cenou 
Dodavatele dle přílohy č. 1 této Smlouvy, celkovou cenu bez DPH; 
vyčíslení DPH 

- způsob dopravy.  
(c) dílčí smlouva na danou veřejnou zakázku bude uzavřena okamžikem, 

kdy Objednateli bude doručena písemná bezvýhradná akceptace 
Objednávky ze strany Dodavatele. V případě, že Prodávající připojí 
k objednávce (návrhu dílčí smlouvy), své protinávrhy, vzniká smluvní 
vztah až v okamžiku potvrzení těchto protinávrhů Objednatelem. Takto 
uzavřená dílčí smlouva se řídí podmínkami uvedenými v konkrétní 
objednávce a touto Smlouvou 

(d) v případě neakceptace Objednávky není Objednatel povinen Zboží 
převzít. 

5.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel bude za 
odmítnutí Dodavatele akceptovat Objednávku považovat i nedoručení 
písemné akceptace Objednávky ve lhůtě dle čl. 5.1 písm. (b) této Smlouvy. 

5.3 Plnění podle dílčí smlouvy bude Dodavatel poskytovat Objednateli v souladu 
s touto Smlouvou a příslušnou Objednávkou. Při zadávání dílčích zakázek na 
základě této Smlouvy nesmějí Smluvní strany za žádných podmínek provádět 
podstatné změny v podmínkách stanovených v této Smlouvě. 

5.4 Dodavatel je povinen postupovat při plnění kterékoliv dílčí smlouvy v souladu 
se svou nabídkou podanou na plnění Veřejné zakázky. 
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6 ZP SOB DODÁNÍ ZBOŽÍ 
6.1 Dodavatel se zavazuje dodávat Zboží dle specifikace ve lhůtě do 48 h od 

telefonického či e-mailového požadavku na dodání zboží v rámci čtvrtletní 
Objednávky (dle bodu 5.1 a), pokud smluvní strany v rámci Objednávky 
nesjednají jiný termín.   

6.2 Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Zboží v den, který je určen 
v konkrétní Objednávce v souladu s bodem 6.1 této Smlouvy. 

6.3 Dodavatel je povinen dodat Zboží na místo dodání určené v konkrétní 
Objednávce. Pokud není v konkrétní Objednávce určeno místo dodání, je jím 
místo dodání dle čl. 3.3, tj. Objednatele na adrese U vozovny 6, 108 26 Praha 
10. 
 

6.4 Dodá-li Dodavatel zboží před dobou určenou dle odst. 6.2. čl. této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn zboží odmítnout. 

6.5 S každou dodávkou, tj. dodáním zboží, bude doručen dodací list obsahující 
číslo Objednávky, číslo položky, popis položky (Zboží), sériové číslo (pokud 
existuje), číslo materiálu SAP Objednatele, množství a datum. Dodací list musí 
být při převzetí Zboží potvrzen přebírajícím pracovníkem Objednatele. 
 

6.6 Za okamžik dodání Zboží se považuje jeho protokolární předání Objednateli 
(osobě oprávněné jej za Objednatele převzít), a to zejména potvrzením 
dodacího listu, jenž slouží pro účely této Smlouvy jako předávací protokol. 
V případě, že protokolární převzetí nelze zajistit, pak se postupuje způsobem 
obvyklým v obchodním styku. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není 
povinen převzít Zboží, které vykazuje jakékoli vady. 
 

6.7 Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež je 
určeno v Objednávce a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem 
stanoveným v Objednávce. Má-li být Zboží dodáno podle vzorku nebo 
předlohy, je Dodavatel povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo 
předlohy, jež předložil Objednateli. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo 
provedením Zboží podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením Zboží 
popsaným v Objednávce, je rozhodující určení popsané v Objednávce. 

 
6.8 Neurčuje-li objednávka, jak má být Zboží zabaleno nebo opatřeno pro 

přepravu, je Dodavatel povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu 
způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li 
tento způsob určit, způsobem, potřebným k uchování a ochraně zboží, a to 
vždy v souladu s § 2097 občanského zákoníku. 

 
6.9 Nedílnou součástí dodávky musí být atesty, pokud je uvedeno v Příloze č. 1 – 

Cenová nabídka – specifikace nabídkové ceny. Tzn. pokud je v Příloze č. 1 
této smlouvy za názvem materiálu symbol # požaduje objednatel po dodavateli 
doložit prohlášení o provedení svarů dle ČSN 3834-2, pokud je za názvem 
materiálu symbol ˄ požaduje objednatel po dodavateli doložit atest vstupních 
materiálů, které byly pro svary použity. 

 
6.10 Dodavatel je povinen, vyžaduje-li si to povaha Zboží, dodat bezpečnostní a 

technické listy. 
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6.11 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Objednatele okamžikem podpisu 
dodacího listu o fyzickém předání a převzetí předmětu koupě.  
 

6.12 Dnem nabytí vlastnického práva přechází na Objednatele nebezpečí škody na 
Zboží.  

 

7 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena za Zboží dodané Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou a na základě 
jednotlivých dílčích smluv (Objednávek) bude stanovena vždy na základě 
skutečně dodaného Zboží a nabídkové ceny Dodavatele za Zboží. Ceny jsou 
uvedeny bez DPH. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši.  

7.2  Nabídkové ceny pro jednotlivé dílčí zakázky nesmí překročit maximálně 
přípustné ceny za příslušné Zboží uvedené v nabídce Dodavatele v 
Zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy, jak jsou uvedeny v P íloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

7.3 Ceny za dodávky Zboží dle čl. 7.2 a uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou 
stanoveny jako nejvýše přípustné a závazné po celou dobu účinnosti této 
Smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají veškeré jeho 
náklady spojené s dodáním Zboží podle této Smlouvy, resp. podle dílčích 
smluv, a to včetně nákladů na dopravu Zboží do místa plnění. 

7.4 Nárok na zaplacení kupní ceny za každé dodané Zboží vzniká Dodavateli vždy 
po protokolárním předání každého jednotlivého Zboží a jeho převzetí 
Objednatelem s tím, že částečné, neúplné či vadné plnění není Objednatel 
povinen přijmout. Faktura bude Dodavatelem vystavena na sjednanou cenu 
dodaného Zboží. Protokol podepsaný Objednatelem musí být vždy připojen k 
daňovému dokladu (faktuře), jímž bude účtována cena za dodané Zboží. Bez 
tohoto protokolu nebude daňový doklad proplacen.  

7.5 Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den dodání Zboží uvedený 
v předávacím protokolu (dodacím listu).  

7.6 Úhrada ceny zboží na základě jednotlivých Objednávek probíhá vždy 
bezhotovostním převodem na bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této 
Smlouvy a který je zveřejněný. V případě, že dodavatel 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. 

7.7 Cena bude uhrazena Objednatelem po řádném dodání Zboží na základě 
faktur vystavených Dodavatelem v zákonné lhůtě, které budou mít veškeré 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a budou 
podepsány Dodavatelem. Faktura bude Dodavatelem odeslána ve dvojím 
vyhotovení na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy a 
bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti: 
(a) datum splatnosti v souladu s čl. 7.9 této Smlouvy, 
(b) číslo Smlouvy Objednatele, označení případných dodatků Smlouvy, 
(c) číslo příslušné Objednávky, 
(d) číslo SAP Objednatele u každé položky, 
(e) číslo a název příslušné veřejné zakázky, 
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(f) přílohu – kopii předávacího protokolu (kopii dodacího listu)  
 se soupisem předmětu koupě, 

(g) IČ Objednatele a Dodavatele, 
(h) razítko a podpis zodpovědné osoby, 
(i) specifikace dodaného Zboží, 
(j) sériové číslo položky (pokud existuje). 

 
7.8 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo 

na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 7.7. nebo bude neúplná a 
nesprávná, je ji Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Dodavateli 
k opravě či doplnění. V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a 
platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené 
faktury Objednateli. 

7.9 Lhůta pro splatnost daňových dokladů (faktur) je sjednána v délce 30 
kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného daňového 
dokladu do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Tato lhůta se 
považuje za splněnou, bude-li částka účtovaná daňovým dokladem odepsána 
nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele.  

7.10 Stane-li se Dodavatel 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 o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

7.11 V případě, že dojde ke změně ročního indexu cen průmyslových výrobců 
vyhlášeného Českým statistickým úřadem o více než ± 5 % oproti 
předchozímu roku, je Dodavatel oprávněn navrhnout Objednateli změnu 
nabídkových cen. Toto právo má Dodavatel nejdříve počínaje rokem 2018 na 
základě údajů za rok 2017. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny 
v dobré víře jednat o dodatku k této Smlouvě upravujícím návrh Dodavatele 
dle tohoto čl. 7.11 Smlouvy. 

7.12 Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby Objednatel ve smyslu § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, dle vlastního rozhodnutí uhradil správci daně za Dodavatele daň z 
přidané hodnoty ze zdanitelného plnění uskutečněného na základě této 
smlouvy. Tento souhlas se vztahuje ke každému daňovému dokladu 
vystavenému v souvislosti s touto smlouvou. Dodavatel potvrzuje, že 
Objednatel se zprostí svého dluhu k peněžitému plnění vůči Dodavateli v části 
odpovídající dani z přidané hodnoty tím, že příslušnou částku uhradí správci 
daně. Objednatel je povinen informovat Dodavatele, jestliže se rozhodne 
uhradit částku odpovídající dani z přidané hodnoty za Dodavatele správci 
daně. 
 

8 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou 
nutnou součinnost potřebnou pro řádné plnění této Smlouvy, resp. dílčích 
smluv, a vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro plnění této Smlouvy, resp. dílčích smluv. 
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8.2 Objednatel je povinen platit za řádně dodané Zboží stanovenou cenu. 
Objednatel je povinen vytvořit vhodné podmínky pro dodávky Zboží a předat 
Dodavateli informace nezbytné pro dodání Zboží. 

8.3 Objednatel je povinen Dodavateli poskytnout veškeré podklady a informace 
nezbytné k plnění této Smlouvy, resp. dílčích smluv. 

8.4 Dodavatel je povinen postupovat při dodávkách Zboží s náležitou odbornou 
péčí a podle pokynů Objednatele. Při tom je Dodavatel povinen upozorňovat 
Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu 
na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes písemné 
upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Dodavatel za případnou 
škodu tím vzniklou. 

8.5 Dodavatel je zejména povinen zajistit a odpovídá za to, že jím dodávané Zboží 
je v souladu s příslušnými právními předpisy. Objednatel je po uplynutí 
každého roku účinnosti této Smlouvy oprávněn od Dodavatele požadovat 
prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl požadován 
v Zadávacím řízení. Pokud Dodavatel neprokáže splnění požadované 
kvalifikace, není Objednatel oprávněn jej vyzvat k poskytnutí plnění dle čl. 5.1 
této Smlouvy do doby prokázání požadované kvalifikace. 

8.6 Dodavatel není oprávněn použít podklady a hmotné nosiče předané mu 
Objednatelem pro plnění této Smlouvy pro jiné účely než je plnění této 
Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je 
Dodavatel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady a hmotné nosiče 
poskytnuté Objednatelem Dodavateli ke splnění jeho závazků podle této 
Smlouvy. 

8.7 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
(i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli 
pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli, ani (ii) postupovat jakákoli svoje 
práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 

8.8 V případě, že se vyskytne jakákoliv překážka, zejména: 
(a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo 

plnění Dodavatele, 

(b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na vůli Dodavatele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 
odst. 2 obč. zák. apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění této Smlouvy, má 
Dodavatel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to 
nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se Dodavatel o této 
překážce dozvěděl nebo se o ní prokazatelně dozvědět mohl. Pokud 
Dodavatel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně 
neinformuje, zanikají veškerá práva Dodavatele, která se na existenci 
příslušné překážky váží, zejména Dodavatel nebude mít nárok na jakékoli 
posunutí termínů plnění této Smlouvy, resp. dílčí smlouvy. 

8.9 Dodavatel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy mít uzavřenou a 
udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám s limitem 
pojistného plnění alespoň na částku ve výši 20.000.000 Kč pro jednu pojistnou 
událost. Dodavatel bude povinen do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
Objednatele doložit, že má uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s tímto 
bodem Smlouvy. 
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8.10 Uzavřením této smlouvy nevzniká Objednateli jakákoli povinnost ve vztahu 
k odběru jakéhokoli množství Zboží vymezeného touto Smlouvou. Dodavatel 
není oprávněn vyžadovat po Objednateli odebrání jakéhokoli množství Zboží 
dle této smlouvy a nemá nárok na úhradu jakékoli částky v souvislosti s tím, že 
Dodavatel neodebere od Objednatele jakékoli Zboží dle této Smlouvy; to samé 
platí i o náhradě jakékoli škody, která v této souvislosti Dodavateli případně 
vznikne. 

9 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

9.1 Poruší-li Dodavatel povinnosti stanovené v čl. 6.7 a 6.8 této Smlouvy, má 
zboží vady. Za vady Zboží se též považuje dodání Zboží v menším množství 
nebo jen části Zboží, pokud tuto možnost Objednatel výslovně nepřipustil 
v Objednávce. Za vady Zboží se dále považuje i dodání jiného Zboží, než 
určuje Objednávka a vady v dokladech nutných k užívání Zboží. Za vadu 
Zboží se rovněž považuje, je-li Zboží v rozporu s požadavky závazných 
právních předpisů a příslušných technických norem. 

9.2 Dodavatel odpovídá za veškeré vady, které má Zboží v době jeho 
protokolárního předání Objednateli a za vady, které se vyskytnou během 
záruční doby s výjimkou běžného opotřebení předmětu koupě. Dodavatel 
rovněž odpovídá za vady předmětu koupě, které vznikly až po jeho dodání, 
pokud tyto způsobil porušením svých povinností.  

9.3 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli na dodané Zboží záruku za jakost ve 
smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku, v rámci níž  odpovídá za to, 
že jím dodané Zboží bude po dobu záruční doby prosté jakýchkoli vad a že po 
tuto dobu bude způsobilé pro smluvený, jinak obvyklý účel a zachová si po 
tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, zejména plnou funkčnost.  

9.4 Záruční doba na dodané Zboží činí 24 měsíců  a běží ode dne následujícího 
po dni protokolárního převzetí, pokud z povahy předmětu koupě nebo účelu 
jeho použití nevyplývá něco jiného. Jestliže Dodavatel v dokladech nebo na 
obalech, které jsou součástí dodávky, uvede záruční dobu delší, platí tato 
delší záruční doba. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel 
nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel. 

9.5 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u 
Dodavatele písemně (dále jen „reklamace“). Dodavatel je povinen neprodleně  
odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 5 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, na což je Objednatel Dodavatele při 
uplatnění vady povinen upozornit, je Dodavatel povinen odstranit do 24 hodin 
po jejich písemném uplatnění Objednatelem. 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn písemně vytknout vady 
dodaného Zboží kdykoli v průběhu záruční doby uvedené v čl. 9.4 této 
Smlouvy.  

9.7 Objednatel je oprávněn požadovat, aby Dodavatel na své náklady odstranil 
veškeré vady Zboží, nebo dodal náhradní Zboží. Dohodnutá záruční doba se 
v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel nemohl Zboží 
řádně a v plném rozsahu užívat pro jeho vady a počíná znovu běžet ode dne 
dodání náhradního zboží. V případě dodání náhradního Zboží bude vadné 
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Zboží vráceno zpět Dodavateli, který je vymění za nové náhradní Zboží, a to v 
termínu pro zhotovení a dodání Zboží dle čl. 6.2 této Smlouvy.  

9.8 Objednatel je rovněž oprávněn požadovat, aby Dodavatel namísto odstranění 
veškerých vad Zboží nebo dodání náhradního Zboží vrátil Objednateli celou 
cenu Zboží, nelze-li Zboží vůbec použít, nebo část ceny Zboží ve výši určené 
závazně Objednatelem, lze-li Zboží využít jen v omezeném rozsahu.  

9.9 Volba nároku z vad Zboží dle čl. 9.7 či 9.8 této Smlouvy náleží Objednateli. 
9.10 Dodavatel neodpovídá za poškození Zboží živelnou událostí, nebo 

mechanickým poškozením ze strany Objednatele. 

10 SANKCE 

10.1 V případě pozdní dodávky, je Dodavatel povinen uhradit skutečně vyčíslené 
náklady, vzniklé v důsledku této pozdní dodávky.  

10.2 V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost dodat Zboží v souladu 
s termíny stanovenými touto Smlouvou, dílčí smlouvou či dohodnutými mezi 
Smluvními stranami, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny příslušné dodávky Zboží bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

10.3 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je 
Objednatel oprávněn vymáhat vůči Dodavateli zvlášť a v plné výši. 

10.4 V případě prodlení Objednatele se zaplacením kupní ceny po termínu 
splatnosti, je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky bez 
DPH, a to za každý byť i započatý den prodlení. 

10.5 Pokud Dodavatel neodstraní vytčené vady Zboží v termínu dle bodu 9.5 této 
Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z kupní ceny tohoto Zboží za každý započatý den prodlení s odstraněním 
dané vady. 

10.6 V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a po celou dobu trvání 
této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu dle čl. 8.9 této Smlouvy, bude 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet 

tisíc korun českých) za každý den prodlení se splněním této povinnosti. 
10.7 V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, 

nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré 
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle čl. 11.1 a 11.5 této 
Smlouvy a/nebo v rozporu s čl. 11.6 této Smlouvy použije neveřejné informace 
jinak než za účelem plnění této Smlouvy a/nebo poruší svou povinnost 
zavázat svého případného subdodavatele povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele dle čl. 11.7 této Smlouvy a/nebo poruší své 
povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů dle čl. 11.10 této Smlouvy, 
bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení. 

10.8 Případná smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je 
splatná do 30 dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní 
pokuty Objednatele k jejímu uhrazení Dodavatelem, a to na účet Objednatele 
uvedený na faktuře. 

10.9 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené 
smluvní povinnosti, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo 
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Objednatele na smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Faktura bude mít veškeré náležitosti uvedené 
v článku 7 této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu 
úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti započíst úhradu smluvní pokuty 
proti kterékoliv splatné pohledávce Dodavatele vůči Objednateli.  

10.10 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči 
Dodavateli vzniklých v souladu s tímto čl. 10 proti jakýmkoli i budoucím a v 
daném okamžiku nesplatným pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli, 
zejména pohledávkám na zaplacení ceny Zboží. 

10.11 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká závazek splnit povinnost, jejíž nesplnění 
bylo důvodem vzniku nároku na smluvní pokutu. Smluvní strany odchylně od 
ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že sjednáním jakékoli 
smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele 
nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na 
kterou se smluvní pokuta vztahuje.  

11 OCHRANA D VĚRNÝCH INFORMACÍ 
11.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím 

osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

11.2 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 
(i) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli v souvislosti 

s touto Smlouvou; 

(ii) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost 
mlčenlivosti Objednatele; 

(iii) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Dodavatelem 
označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 152 zákona o 
veřejných zakázkách; 

(iv) ceny náhradních dílů uvedené v Příloze č.1 této smlouvy. 

11.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 11 této Smlouvy 
se nevztahuje na informace: 

(i) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než 
porušením právních povinností ze strany Dodavatele,  

(ii) u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu 
volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 

(iii) které budou Dodavateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

(iv) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 
11.4 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně 

nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv 
třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

11.5 Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné 
informace druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a 
zavazují se, že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto 
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informací. Dodavatel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace 
Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 

11.6 Dodavatel je povinen zajistit, aby neveřejné informace byly užity pouze za 
účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení 
Objednatele přípustná.  

11.7 Dodavatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v 
jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

11.8 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 11 této Smlouvy trvá po dobu 5 let od 
ukončení Smlouvy. 

11.9 Za prokázané porušení  povinnosti Smluvní strany dle tohoto článku 11 této 
Smlouvy má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé 
škody v plné výši, a to vedle nároku na smluvní pokutu dle čl. 10.7 této 
Smlouvy. 

11.10 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech 
stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. 
Dodavatel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných 
osob, se kterými bude v průběhu plnění této Smlouvy seznámen, třetím 
osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

11.11 Bez ohledu na výše uvedené Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují, 
vyjma  cen náhradních dílů uvedených v Příloze č.1 dle bodu 11.2 iv  této 
smlouvy, za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb.     
 

11.12 Druhá smluvní strana dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost, je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v 
souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere 
na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.  

 

12 DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY A DÍLČÍCH SMLUV 

12.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let ode dne její 
účinnosti nebo do data, kdy celková cena za Zboží dodané Dodavatelem 
podle všech dílčích smluv uzavřených na základě této Smlouvy dosáhne 
částky 31 338 082,30 Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností 
nastane dříve. 

12.2 Tato Smlouva a dílčí smlouvy na jejím základě uzavírané mohou být před 
uplynutím doby specifikované v čl. 12.1 ukončeny pouze na základě písemné 
dohody obou Smluvních stran, písemným odstoupením jedné ze Smluvních 
stran nebo písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran v souladu s tímto 
článkem 12. 
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12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy nebo její části v případě 
prodlení Dodavatele s dodáním Zboží po dobu delší než dva kalendářní (2) 
dny oproti termínu stanovenému v této Smlouvě nebo termínu stanovenému 
v příslušné Objednávce či dohodnutému mezi Smluvními stranami a nezjedná 
nápravu ani do pěti (5) kalendářních dní od doručení písemné výzvy 
Objednatele k nápravě. 

12.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy nebo její části i v případě, 
že zjištěné vady nebyly odstraněny do 10 dnů od uplatněné reklamace nebo 
ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami, pokud je tato lhůta delší. 

12.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy nebo její části i v případě, 
že nebylo dodrženo ujednání o záruce. 

12.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy nebo její část též v případě, 
že bude na základě kontroly při převzetí Zboží či následné kontroly Zboží 
zjištěno nesplnění technických požadavků na Zboží stanovených touto 
Smlouvou či příslušnými technickými normami nebo bude zjištěna technická 
nevhodnost Zboží pro potřeby Objednatele.  

12.7 Dodavatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že Objednatel je v 
prodlení s platbou ceny za dodávku Zboží po dobu delší než čtyřicet pět (45) 
dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do 
pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Dodavatele k nápravě. 

12.8 Odstoupení od dílčí smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.  

12.9 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání 
důvodu, přičemž výpovědní lhůta v trvání tří (3) měsíců počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Dodavateli 
doručena písemná výpověď této Smlouvy. Výpověď Smlouvy dle tohoto 
ustanovení nemá vliv na dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy, 
pokud se Smluvní strany nedohodou jinak. 

12.10 Dodavatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání 
důvodu, přičemž výpovědní lhůta v trvání šesti (6) měsíců počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Objednateli 
doručena písemná výpověď této Smlouvy. Výpověď Smlouvy dle tohoto 
ustanovení nemá vliv na dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.11 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel byl 
pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. Odstoupení od 
smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení dodavateli. 
Odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na dílčí smlouvy uzavřené na základě 
této Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

12.12 Ukončením této Smlouvy nebo dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
týkající se (i) smluvních pokut, (ii) práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti, (iii) ochrany důvěrných informací, a (iv) ustanovení týkající 
se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
ukončení této Smlouvy nebo dané dílčí smlouvy. 

12.13 V případě předčasného ukončení této Smlouvy nebo dílčí smlouvy má 
Dodavatel nárok na úhradu dodávek Zboží řádně provedených v souladu 
s touto Smlouvou ke dni předčasného ukončení této Smlouvy nebo dané dílčí 
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smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě odstoupení od 
smlouvy si nebudou navzájem vracet plnění poskytnuté podle této Smlouvy 
nebo dílčí smlouvy. 

12.14 Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání dílčích smluv uzavřených na jejím 
základě. To neplatí v případě, že celková cena za Zboží dodané Dodavatelem 
podle všech dílčích smluv uzavřených na základě této Smlouvy dosáhne 
částky 31 338 082,30 Kč bez DPH  

(slovy: t icetjednamilion t istat icetosmtisícosmdesátdva korun českých 
a t icet halé  bez DPH). V takovém případě zanikají i dosud nesplněné dílčí 
smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy, jejichž splnění by znamenalo 
překročení částky specifikované v tomto odstavci.  

 

13 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

13.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních 
zástupců Smluvních stran: 

          Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 
ve věcech smluvních: 

Jméno, příjmení:   vedoucí odboru Centrální nákup  
Adresa: Praha 9, Sokolovská 217/42 

Telefon:   

E-mail:    

 

ve věcech technických:  
Jméno, příjmení:   vedoucí jednotky Správa vozidel 

Tramvaje 

Telefon:   

E-mail:   

Jméno, příjmení:   vedoucí provozovny 

Telefon:    

E-mail:    

   Oprávněnými osobami Dodavatele jsou: 

ve věcech smluvních 

Jméno, příjmení:   – obchodní ředitel  
Telefon:    

E-mail:   

ve věcech technických  
Jméno, příjmení:   – technický ředitel, místopředseda 

představenstva  
Telefon:    



 

Stránka 14 z 15 
 

E-mail:    

13.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke 
změnám této Smlouvy či dílčích smluv, jejich doplňkům ani zrušení, ledaže se 
prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek 
za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany 
jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny 
takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. 

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

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
14.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 13.2 této Smlouvy mohou veškeré 

změny a doplňky této Smlouvy nebo dílčích smluv být provedeny pouze po 
dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným 
dodatkem k této Smlouvě nebo dílčím smlouvám podepsaným osobami 
oprávněnými zastupovat obě smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují 
možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 
obč. zák. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a 
ustanovení § 1757 odst. 2 obč. zák.  

14.2 Dodatek není vyžadován u změn Smlouvy administrativního nebo technického 
charakteru, jako například změna obchodní firmy dodavatele, změna zástupců 
smluvních stran, nebo bankovního spojení pro úhradu faktur dodavatele. Tyto 
změny nabývají účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně. 
 

14.3 Dodavatel výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 
obč. zák. na sebe bere nebezpečí změny okolností. 

14.4 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky, obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze 
pokud to tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují. 

14.5 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou 
Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do 
třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou 
Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné 
soudy České republiky. 

14.6 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným 
orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a 
účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z 
okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a 
této Smlouvě jako celku. 
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14.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, 
přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení 
Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) Dodavatel. 

14.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
Smluvními stranami. 

14.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

P íloha č. 1 : Cenová nabídka - specifikace nabídkové ceny  
 

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost 
ustanovení textu této Smlouvy.  

14.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 
 

 
V Praze dne ___________ V ___________dne ___________ 
  
 
 
Za Objednatele: 

 
 
Za Dodavatele: 

  
 
 
 
 

 

_________________________                       _________________________                                 
       Mgr. Martin Gillar              Ing. Milan Barták 
p edseda p edstavenstva                             p edseda p edstavenstva                                       

Dopravní podnik hl. m. Prahy,              Alfa Union, a.s. 
     akciová společnost 
                                                                                           
 
 
 
 

__________________________                                                                                         
      JUDr. Jan Blecha                                                                    

místop edseda p edstavenstva                                                                                   
  Dopravní podnik hl. m. Prahy,                                                                                     

      akciová společnost  

 

 

 


