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                                                                                          č. smlouvy objednatele: 000723 00 17 

                                                      

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

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

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva  
  JUDr. Janem Blechou, místop edsedou p edstavenstva 

IČO:   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 

 

Energie – stavební a báňská a.s. 
se sídlem:       Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 

zastoupená:  Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., p edsedou p edstavenstva 

IČO:             45146802   

DIČ:       CZ45146802, plátce DPH 

bankovní spojen
číslo účtu:         
OR: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 (společn  dále jako „smluvní strany“, jednotliv  také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového ízení ze dne 1. 8. 2017, č. j. 
900420/1267/16 s názvem „Úprava hrany nástupišt  ve stanicích metra na trasách A,B,C 

dohodly na uzav ení této 

 

 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)  
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2. P EDM T SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí úpravu 

hrany nástupišt  ve stanicích metra na trasách A,B,C (dále jen „dílo“) a objednatel 

se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených v této smlouvě a ádně 
dokončené dílo p evzít. 

2.2. P edmětem díla je zhotovení ocelové konstrukce pro p ichycení h ebenového profilu na 
hranu nástupiště a vlastní instalace h ebenových profilů na 41 stanicích metra (4 x 4 m 
na každé stanici). 

2.3 Specifikace díla je uvedena v p íloze č. 4 této smlouvy (zjednodušená projektová 
dokumentace „ ešení hran nástupišť v síti pražského metra – typový podklad).   
 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 
20 498 768,- Kč bez DPH  

(slovy: Dvacetmilionůčty istadevadesátosmticícsedmsetšedesátosmkorun českých). 
Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v 
rozsahu dle článku 2. této smlouvy, je sjednána jako pevná a nejvýše p ípustná. Dílo 
bude prováděno po částech, kdy za část díla je vždy považováno provedení všech 
požadovaných prací v konkrétní stanici metra.  

3.2. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku 
upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že 
cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely 
fakturace a oceňování p ípadných víceprací a méněprací. 

3.3. V oceněném položkovém rozpočtu (viz p íloha č. 1) jsou stanoveny jednotkové ceny 

prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí plnění p edmětu díla. 
Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv p ípadných víceprací 
nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací 
a dodávek dle této smlouvy, pokud nebyly dosud provedeny. 

3.4. Jakékoliv p ípadné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzav ení 
p íslušného dodatku ke smlouvě. P ípadné změny rozsahu p edmětu plnění určuje 
objednatel v souladu s p íslušnými smluvními podmínkami. 

3.5. Oceňování p ípadných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že p ímé náklady 
budou p imě eně doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). O p imě enosti p ímých nákladů 
rozhodne objednatel. Nep ímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
bude p evzato z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor 
stavebních prací. 

3.6. DPH bude účtována dle daňových p edpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen DUZP). 

3.7. DUZP je den podpisu p edávacího protokolu, tj. den p edání a p evzetí části díla bez 
vad a nedodělků. U stavebních a montážních prací za azených do CZ-CPA 41 až 43 
bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 
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3.8. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného 

na základě p edávacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací 
odsouhlaseného objednatelem. 

3.9. Faktura bude zhotovitelem vystavena 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, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
ve znění pozdějších p edpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

 číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
 číslo objednávky,  

 název díla, 
 p ílohu – kopii potvrzeného soupisu provedených prací, 
 p ílohou faktury bude kopie protokolu o p edání a p evzetí díla, 
 vyznačení splatnosti, 
 IČO objednatele a zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 razítko a podpis oprávněné osoby, 
 v p ípadě stavebních a montážních prací zat ídění do číselníku kódů 

klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92 e) zákona o DPH. 

3.10. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.11. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.12. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná, nebo nesprávná, 
je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě 
či doplnění. V takovém p ípadě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.13. Zhotovitel odpovídá za správné zat ídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.14. Objednatel bude hradit p ijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zve ejněné ve 

smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v platném 
znění. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zve ejněný, zaplatí objednatel pouze 
základ daně a výši daně z p idané hodnoty uhradí až po zve ejnění p íslušného účtu 
v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.15. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
P íslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě 
p íslušnému správci daně. 

 

4.   DOBA PLN NÍ 

 

4.1. Práce budou prováděny po etapách, p edpoklad dokončení poslední stanice je 12/2018. 

Maximální doba provádění prací je stanovena v závazném harmonogramu prací 
uvedeném v p íloze č. 2. této smlouvy.  

4.2. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže p erušení prací bude zaviněno vyšší 
mocí (nap . p írodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nep íznivé vlivy počasí nejsou 
důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí 
podle délky trvání p ekážky s p ihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Nebude-li 
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možné dodržet termín provedení díla z provozních důvodů objednatele, je nutné 
projednat posunutí termínu dokončení díla. 

4.3. P ípadné prodloužení termínu dokončení díla z důvodů obsažených v odstavci 4.2. 

tohoto článku musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude ešeno smluvním 
dodatkem na základě zápisu ve stavebním deníku o p erušení prací. Zhotovitel se 
zavazuje v p ípadě p erušení provádění díla z  důvodů uvedených v odstavci 4.2. tohoto 

článku vyvinout maximální úsilí proto, aby termín dokončení a p edání díla byl ovlivněn 
co nejméně, respektive prodloužen pouze o nezbytně nutnou dobu. 

4.4. Práce mohou probíhat pouze v nočních p epravních výlukách pondělí až pátek v době 
od 1:00 hod. do 3:30 hod.  

 

5.   ODPOV DNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

 

5.1. Zhotovitel odpovídá za ádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prost ednictvím 
subdodavatele, a to na svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije 
subdodavatele, odpovídá, jakoby plnil sám s tím, že objednatel má právo odsouhlasit 
výběr subdodavatele formou zápisu ve stavebním deníku. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ádným a odborným způsobem a prohlašuje, že 
provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, 
právními p edpisy, rozhodnutími orgánů ve ejné správy a p íslušnými technickými 
normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak p i 
p evzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 m síců ode dne p evzetí 
konkrétní části díla objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, 
že dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a 
zachová si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, tj. p edevším plnou 
funkčnost.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen nezávisle 
na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je do 24 hodin od obdržení 
reklamace u vad bránících provozu a nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace u 
ostatních vad, pokud se strany v konkrétním p ípadě písemně nedohodnou jinak. 

5.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 
vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak 
učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

5.5. Důvodnost reklamace objednatele v p ípadech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, 
ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, 
uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

5.6. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech stanovených 
v odst. 5.3. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a 
to na náklady zhotovitele. 

6.    SMLUVNÍ POKUTY 

 

6.1. Pro p ípad prodlení zhotovitele s p edáním dokončeného díla v termínu dle odst. 4.1. 
této smlouvy nebo prodlení s odstraněním vad v termínu dle odst. 5.3. této smlouvy, se 

zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 
za každý byť i jen započatý den prodlení. 
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6.2. Pokud zhotovitel nebude mít uzav enou nebo nep edloží na výzvu ve smyslu čl. 9.12. 
této smlouvy ve stanovené lhůtě p íslušnou pojistnou smlouvu, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení se 

splněním jakékoli z uvedených povinností. 
6.3. Pokud zhotovitel poruší povinnost podle  čl. 9.13. této smlouvy a dojde k p erušení 

provozu metra či uzav ení stanice metra v souvislosti s prováděním díla, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
p ípad porušení této povinnosti.  

6.4. Pro p ípad prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad v termínu uvedeném v  
článku 5, bod 5. 3. této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za 
každý byť jen započatý den prodlení. 

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

6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

6.7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo 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. FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

 

7.1. Veškeré p ípadné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 dnů od doručení faktury zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na 
faktu e. 

 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

 

8.1. Objednatel umožní zhotoviteli p ístup na místo provádění díla.  
 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

9.1. Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy a p edání staveniště. 

9.2. V p ípadě mimo ádné události si objednatel vyhrazuje právo na p erušení provádění díla 
na nezbytně nutnou dobu.  

9.3. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla denní záznamy o provedených 
pracích, které budou k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole 
a p ípadnému zápisu.  

9.4. Zhotovitel je povinen p i provádění díla dodržovat obecně závazné právní p edpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, ídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
p edány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.5. Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy a to na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je 
povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 

9.6. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé (dále jen 

pracovníci), kte í se podílejí na provádění díla a mají p ístup na místo provádění díla, 



Úprava hrany nástupiště  
 

6/10 

dodržovali veškerá opat ení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, 
protipožární ochrany a ochrany životního prost edí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších p edpisů, z p íslušných obecně závazných 
právních p edpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.7. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze pracovníkům, kte í budou proškoleni 
z p íslušných vnitropodnikových p edpisů objednatele a BOZP a PO (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání p ed 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
pracovníků sám. Pracovníci musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN 471 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.8. Povinností zhotovitele je p edcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opat ení 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci musí být seznámeni 
s  p edpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prost edí a jsou povinni je 

dodržovat. 
9.9. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších p edpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících p i provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou.  
Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) t ídit dle druhu a kategorie a vyt íděný jej po 
p edchozí dohodě a souhlasu p edat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady 
na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostiva , U Vozovny 6, Praha 10, 
tel.: 296 122 472. Zhotovitel p i p edání uvede číslo nákladového st ediska Objednatele.  
KO je nutné t ídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších p edpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vyt ídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vy azená 
elektrická a elektronická za ízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato za ízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady p edá na CÚO. 
Vážní lístek p edá Zhotovitel Objednateli v rámci p edávacího ízení dokončeného díla. 
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opat en inventárním štítkem objednatele. V p ípadě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce objednatele. 

9.10. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
p i provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
ízení, s rozsahem a povahou díla, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
p edmětem plnění podle této smlouvy, spadají do p edmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných pracovníků, která je k plnění díla dle této 
smlouvy nezbytná.  

9.12. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a po ádek, odstraňovat průběžně 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Bude provádět průběžný 
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denní úklid. 
9.13. Pro p ípad odpovědnosti za škodu způsobenou p i provádění díla má zhotovitel 

uzav eno pojištění na pojistné plnění min. 5 mil. Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských), 
p ičemž toto pojištění bude zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a 
umožní objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ově it, a 

to nejpozději do 2 dnů od doručení výzvy objednatele. 

9.14. Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení a 
ohrožení cestujících. 
 

10. SPLN NÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

 

10.1. ádně dokončené dílo bude zhotovitelem p edáno na základě p edávacího ízení. O 

průběhu a výsledku p edávacího ízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o 

p edání a p evzetí konkrétní části díla. 
10.2. Objednatel není povinen p evzít část díla, která vykazuje jakékoliv vady či nedodělky. 

V p ípadě p evzetí části díla s vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny v zápise o 
p edání a p evzetí části díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (p evzetí 
s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je 
objednatel. Po jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že 
byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o p edání a p evzetí části 
díla.  

 

11. OPRÁVN NÉ OSOBY 
 

11.1. Oprávněné osoby objednatele: 

Ve věcech technických a provozních:  

 Oprávněné osoby zhotovitele: 

Ve věcech technických a provozních: 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním díla oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na 
stavbě nejsou pot ebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto 

p ípadě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po 
marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel v této smlouvě ve stanovených lhůtách neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o p edání a p evzetí anebo záruční vady díla; 
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12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
12.3.4 zhotovitel je p edlužen; 
12.3.5 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
12.3.6 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě p ípadů fúze nebo 

p eměny); 
12.3.7 jsou činěna opat ení k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.8 na majetek Zhotovitele byla na ízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.9 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.10 zhotovitel po p edchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 

12.3.11 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
12.3.12 zhotovitel p es písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.13 zhotovitel p es p edchozí písemné upozornění objednatele neplní své 
povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.14 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
p edpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu p esahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě p ípadů fúze nebo 

p eměny). 
V těchto p ípadech je zhotovitel oprávněn také p erušit práce na provádění díla. 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 
důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 

12.6. P i odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 
smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

 

13. ZÁV REČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani p evést své povinnosti z této smlouvy 
bez p edchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn p evést 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 
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jakoukoliv jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro p ípad postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 
13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoliv její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoliv její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, 
kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

13.3.  Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez p edchozího písemného 
souhlasu  objednatele.  

13.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

13.5. Pokud se kterákoliv smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoliv závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoliv jiného 
závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoliv práva 
v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 
hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti. 

13.7. Zhotovitel na sebe tímto p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.8. Tato smlouva se ídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 
2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti 
stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.9. Tato smlouva tvo í úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně p edmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré p edchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se p edmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný p i 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzav ení této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za p edpoklad pro uzav ení této smlouvy. 

13.11.  Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjád eny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této smlouvy 
výslovně nevyplývají. 

13.12. P i výkladu této smlouvy se nebude p ihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzav ení této smlouvy p edcházelo, pop ípadě k tomu, 
že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě p ikládají. 
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Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož p edmět bude v nejvyšší možné 
mí e odpovídat p edmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zve ejnění v registu smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. 

13.15. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení.  

13.16. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 
oběma   smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.17. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v p ípadě, bylo-li již plněno. 

13.18. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, ani za důvěrné 
informace. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude uve ejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

P ílohy: 
P íloha č. 1  Specifikace prací – cenová nabídka 

P íloha č. 2 Pracovní postup opravy 

P íloha č. 3 Subdodavatelé 

P íloha č. 4  ešení hran nástupišť 

 

 

V Praze dne:        V Kladně dne:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

-----------------------------------------------  --------------------------------------- 

Mgr. Martin Gillar     Ing. Zden k Osner, CSc. 
p edseda p edstavenstva     p edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Energie – stavební a báňská a.s. 
akciová společnost 
 

 

 

--------------------------------------------- 

JUDr. Jan Blecha      

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

akciová společnost 


