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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 000631 00 17 

Číslo smlouvy zhotovitele: D50300/INV/2017/001 

1. SMLUVNÍ STRANY 

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

IČO: 00005886 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva 

JUDr. Janem Blechou, místop edsedou p edstavenstva 

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.: B847 

(dále jen „Objednatel“) 
 a 

Zhotovitel: „Společnost Karlovo nám stí HOCHTIEF CZ – BREMA“ 

Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s. 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

IČO: 46678468 

DIČ: CZ46678468, plátce DPH 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
6229 

zastoupená: 

 

 

Ing. Tomáš Bílek, p edseda p edstavenstva 

Ing. Tomáš Koranda, člen p edstavenstva 

Jörg Mathew, člen p edstavenstva 

Druhý společník:    BREMA, spol. s.r.o. 

se sídlem: Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4 

IČO: 44264321 

DIČ: CZ44264321 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, pobočka Praha 7 

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
5484 

zastoupená: 

 

jednatel společnosti 
 jednatel společnosti  

(dále jen „Zhotovitel“) 
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uzav ely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“ a smlouva dále jen „Smlouva“). 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“) 
 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2.1 Objednatel jako sektorový zadavatel uve ejnil ve Věstníku ve ejných zakázek zadávací 

ízení ve ejné zakázky s názvem „Modernizace pohyblivých schod  256 – 258 ve stanici 
Karlovo nám stí, modernizace vestibulu“, (dále jen „Ve ejná zakázka“). Zhotovitel jako 
dodavatel v uvedeném zadávacím ízení podal nabídku, která byla na základě výsledků 
zadávacího ízení Objednatelem vybrána jako nejvhodnější. Smluvní strany proto uzavírají 
tuto Smlouvu, na jejímž základě bude Zhotovitel plnit Ve ejnou zakázku. 

2.2 Dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést modernizaci pohyblivých schodů ve stanici 
Karlovo náměstí, ev. č. 613-1-256 - 613-1-258 a modernizaci vestibulu (dále jen jako 
„Dílo“); bližší podrobnosti jsou vymezeny v  čl. 4 této Smlouvy.  

2.3 Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu p i svém podnikání. 
2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s p edmětem Díla, se zadávací 

dokumentací Ve ejné zakázky, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prově il 
veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzav ení této Smlouvy i 
pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách Ve ejné zakázky, že je shledal 
vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a 
zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě výše 
uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit 
závazky založené touto Smlouvou včas, ádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od 
Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. 

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dílo bude provedeno na Projektové dokumentace 
pro provedení stavby, která je určena jako součást zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele a je nedílnou součástí této smlouvy a tvo í její p ílohu č. 2 část G zadávací 
dokumentace Ve ejné zakázky (dále jen „Projektová dokumentace“) a projekční standardy 
pro pohyblivé schody, 4. vydání ze dne 6. 10. 2015 p íloha č. 1 Smlouvy a to na CD. 
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že Projektová dokumentace je v souladu s právními p edpisy 
a lze na základě ní Dílo realizovat a ádně zkolaudovat. 

3. DALŠÍ DOKUMENTY NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA: 

3.1 Dokumentace pro stavební provedení stavby a výběr Zhotovitele (dále jen DPS) 
zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. (textová a výkresová část),  

3.2 koordinační harmonogram provádění díla zpracovaný Zhotovitelem, který tvo í p ílohu č. 5 
této Smlouvy (dále jen „Harmonogram výstavby“), 

3.3 zadávací dokumentace zadávacího ízení na CD nosiči, která tvo í p ílohu č. 2 této Smlouvy 
(dále jen „zadávací dokumentace“), a oceněný soupis prací a položkový rozpočet, jak jsou 
uvedeny v p íloze č. 6 této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), 

3.4 stavební povolení pro p edmětnou stavbu (vydané OD MHMP), specifikované datem vydání 
a číslem jednacím tvo ící p ílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen společně „stavební povolení“). 

4. VYMEZENÍ DÍLA A JEHO ČÁSTÍ 
4.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které se 

skládá z následujících částí: 
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4.1.1 modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí, ev. č. 613-1-256 – 
613-1-258,  

4.1.2 modernizace vestibulu,  

4.1.3 vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby a její odsouhlasení 
objednatelem    

4.1.4 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby – Díla - dle 
článku 4.1.1 a 4.1.2 této Smlouvy a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v 
elektronické podobě se zdrojovými soubory, které budou v editovatelné podobě, tj. 
ve formátech DOC, tabulky XLS, výkresy DWG. 

4.1.5 vyhotovení geodetického zamě ení skutečného stavu stavby a to v listinné podobě 
v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory, dle pravidel 
Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), včetně potvrzení o p edání IPR; 

4.1.6 zpracování dokumentace veškerého software poskytnutého Objednateli v rámci 
plnění p edmětu této Smlouvy. 

4.1.7 Dodávku všech náhradních dílů po dobu životnosti pohyblivých schodů tj. po dobu 
25 let v souladu s čl.  7.7.25 a s čl. 7.7.26 této Smlouvy. 

4.1.8 Provádění inspekčních prohlídek za účelem ově ení opot ebení jednotlivých 
komponentů. Frekvence je stanovena 1 x za rok po dobu 8 let. Obsahem inspekční 
prohlídky je kontrola vyjmenovaných komponentů v prodloužené záruce s ohledem 
na opot ebení.  

4.2 Poskytnutí součinnosti zahrnující zejména:   
- p edání a p evzetí staveniště, 
- zajištění bezpečnosti a po ádku v záborech staveniště, 
- zajištění spolupráce se zpracovateli dokumentací DVZ-DPS a DRS a objednatelem p i 

provádění Díla, účast na pravidelných KD stavby, 
- obstarání všech dokladů, p íruček, návodů atd., které budou pot eba k obsluze a 

údržbě nových za ízení nejpozději do p edání p edmětu Díla, 
- získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, 

rozhodnutí a jiných dokumentů pot ebných k uvedení Síla do provozu a jeho 
následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 
zák. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o 
drahách“), a jejich p edání objednateli nejpozději p i p edání p edmětu díla či jeho 
p íslušné části, 

- zaškolení pracovníků objednatele ohledně užívání Díla v rozsahu stanoveném 
Objednatelem, 

- vrácení vyklizeného staveniště 
- spolupráce p i zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání 

kolaudačního souhlasu, 
4.3 Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a p íslušenství zahrnující zejména 

veškeré zboží, materiály a za ízení ádným a odborným způsobem, včas a v souladu 
s touto Smlouvou, všemi p íslušnými standardy a právními p edpisy a normami platnými v 
České republice (ČSN; byť nemají právní závaznost), s vnitropodnikovými p edpisy 
Objednatele, stavebním povolením, požadavky drážního ú adu a všech orgánů ve ejné 
správy, které k provedení Díla vydávají svá stanoviska, rozhodnutí, opat ení či doporučení. 
Na jakýkoliv vzájemný rozpor v uvedených požadavcích je Zhotovitel povinen neprodleně 
povinen upozornit Objednatele, a to d íve, než provede p íslušnou část Díla. Objednatel je 
v takové p ípadě povinen zhotoviteli udělit pokyn ohledně dalšího postupu.  

4.4 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za ádně provedené 
Dílo cenu sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této 
Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla. 
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5. DOBA PLN NÍ 
5.1 Zhotovitel provede Dílo ve lhůtě 304 kalendá ních dní ode dne p edání staveniště. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i p imě ená doba nezbytná 
pro provedení komplexního, funkčního a provozně bezpečného Díla bez vad a nedodělků, 
včetně výroby strojních za ízení a provedení požadovaných mě ení a zkoušek a 
komplexního vyzkoušení. 

5.2 Stavební a montážní práce budou probíhat za výluky tohoto výstupu z úrovně nástupiště 
(od tlakového uzávěru) po úroveň vestibulu.  

5.3 Zhotovitel v rámci nabídky na plnění Ve ejné zakázky a v souladu s ní vyplnil slepý 
harmonogram výstavby zhotovitele, který odpovídá harmonogramu obsaženému 
v Projektové dokumentaci a který je nedílnou součástí této Smlouvy jako P íloha č. 5 (dále 
jen „Harmonogram výstavby“). Jelikož byl Harmonogram výstavby vypracován na základě 
p edpokládaných termínů uvedených v zadávací dokumentaci Ve ejné zakázky, aktualizuje 
jej Zhotovitel dle skutečných údajů neprodleně po uzav ení smlouvy jako nový 
Harmonogram výstavby.  

5.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu 
výstavby, nejdéle však ve lhůtě dle bodu 5.1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně v bodech 
5.5 a 5.6 jinak, termíny a jejich změny uvedené v Harmonogramu výstavby jsou závazné a 
neměnné. Dojde-li ke změně Harmonogramu výstavby v souladu s tímto odstavcem tohoto 
článku, zašle Zhotovitel Objednateli neprodleně aktuální Harmonogram výstavby, který se 
stane závazným okamžikem akceptace ze strany Objednatele. 

5.5 Objednatel je oprávněn jednostranně měnit dílčí termíny plnění uvedené v Harmonogramu 
plnění s tím, že není oprávněn je zkrátit. Čl. 5.6 této smlouvy se v takovém p ípadě aplikuje 
p imě eně. 

5.6 Zhotovitel neodpovídá za své prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení Objednatele či 
v důsledku vyšší moci, pokud postupoval dle tohoto článku této Smlouvy, jinak za prodlení 
odpovídá. Nemůže-li Zhotovitel provádět Dílo z důvodu prodlení na straně Objednatele či 
z důvodu vyšší moci, poskytne Objednatel Zhotoviteli na jeho písemnou žádost souhlas 
s p imě eným prodloužením termínu provedení Díla a dílčích termínů provedení 
jednotlivých částí Díla, maximálně však o dobu, o kterou trvala p ekážka provádění Díla. 
Okolnost vyšší moci je Zhotovitel povinen objednateli prokázat. O tom, že okolnost vyšší 
moci nastala je Zhotovitel objednatele písemně informovat nejpozději do 2 dnů od jejích 
vzniku. K pozdě podané notifikaci se nep ihlíží.  

5.7 V p ípadě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti Harmonogramu výstavby 
je Zhotovitel povinen revidovat termíny provádění díla a v návaznosti na to je aktualizovat a 
dále p ehodnotit skutečnosti a údaje a informace pot ebné pro ádné plánování, provádění 
a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální 
informaci o p edpokládaných termínech plnění Díla včetně údajů a informací pot ebných pro 
ádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle 

v obdobné struktu e, jako jsou v Harmonogramu výstavby („Informace o p edpokládaných 
termínech pln ní Díla“). Tato informace nenahrazuje závazný Harmonogram výstavby. 
Zhotovitel ji bude aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů v ní uvedených (bez ohledu 
na důvod) a aktuální verzi zašle neprodleně Objednateli včetně odůvodnění provedených 
změn.  

5.8 Lhůty uvedené v Harmonogramu výstavby této Smlouvy jsou sjednány ve prospěch 
Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn provést Dílo a jeho dílčí časti i p ed sjednanou lhůtou 
plnění, ledaže Objednatel výslovně o některé lhůtě výslovně stanoví jinak.  

6. MÍSTO PLN NÍ 
6.1 Pokud není dále v této Smlouvě uvedeno jinak, místem plnění této Smlouvy je stanice 

metra Karlovo náměstí v městské části Praha 2. Místa provádění Díla jsou podrobně 
stanovena v Projektové dokumentaci.  
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6.2 Činnosti, které dle jejich povahy nemusí být prováděny v místě stanice metra Karlovo 
náměstí, zejména zhotovení dokumentů uvedených v čl. 4.1.3 této Smlouvy, mohou být 
prováděny v místě dle uvážení Zhotovitele. 

6.3 Plnění dle čl. 4.2 této Smlouvy je poskytováno v místě, kde je uskutečňována činnost, ke 
které je zapot ebí součinnosti Zhotovitele. 

7. CENA DÍLA 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla je určena jako cena smluvní 
na základě závazného a úplného výkazu výměr (p íloha č. 6), ceny náhradních dílů a ceny 
inspekčních prohlídek (celková rekapitulace ceny je uvedena v p íloze č. 9) a je rozpočtem 
ve smyslu § 2621 odst. 2 OZ., činí 293 699 798,10 Kč (slovy 
dvěstědevadesátt imilionůšestsetdevadesátdevěttisícsedmsetdevadesátosmkorunčeských 
desethalé ů) bez DPH.  

7.2 Cena je konečná a nep ekročitelná a zahrnuje jakékoliv p ípadné dodatečné náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel zejména není oprávněn požadovat zvýšení ceny za Dílo v žádné 
z těchto situací:  
7.2.1 pokud si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo p edpokládáno;  
7.2.2 mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek p ekročení výkazu výměr;  
7.2.3 objeví-li se pot eba dalších prací k dokončení Díla.  

7.3 Právo Zhotovitele požadovat navýšení ceny Díla dle § 2627 OZ zůstává ustanovením čl. 7.2 
této Smlouvy nedotčeno. 
7.3.1 pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že položky v položkovém rozpočtu 

jsou agregované, p ičemž položky výslovně neuvedené jsou zahrnuty v ceně jiných 
položek. 

7.4 Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 OZ požadovat snížení ceny za Dílo, 
budou-li práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo budou 
vyžadovat menší úsilí, než bylo p edpokládáno p i uzav ení Smlouvy. 

7.5 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k ádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících s prováděním 
Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně 
uvedeny ve Výkazu výměr a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a 
zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v Ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat 
jejich úhradu nad rámec sjednané Ceny Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této 
Smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny ve Výkazu výměr, jsou zakalkulovány do 
jednotkových cen jednotlivých položek Výkazu výměr. 

7.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků učiněných p i určení ceny Díla, nep esného nebo neúplného ocenění Díla. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom p ípadě, mají-li rozsah 
nebo nákladnost provádění díla za následek p ekročení rozpočtu. 

7.7 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s jednáním Zhotovitele dle čl. 4 
této smlouvy a zahrnuje zejména: 
7.7.1 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky a 

materiál, včetně všech p irážek a režií, nákladů na stroje a p ístroje Zhotovitele 
k provádění Díla, náklady na pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na 
úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou, 

7.7.2 veškeré náklady na ádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných 
částí Díla, včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie 
staveniště, ochrany životního prost edí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech 
materiálů, strojů a za ízení, dodaných na staveniště Objednatelem), nákladů na 
BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elekt iny, vody a 
kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které z ídí a odstraní 
Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných za ízení,  
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7.7.3 náklady na veškeré zkušební mě ení, technickou kontrolu a mě ící vybavení; 
rozsah požadovaných zkušebních mě ení a zkoušek je definován zadáním 
Objednatele p ípadně dohodnut v rámci p edání a p evzetí Díla, 

7.7.4 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, p íslušnými 
českými normami nebo Objednatelem,  

7.7.5 provádění inspekčních prohlídek dle této smlouvy, 
7.7.6 proškolení pracovníků Objednatele, 
7.7.7 náklady na schválení výrobků a technických za ízení dle směrnice objednatele SM 

5-2013 v platném znění a na zajištění veškerých z toho vyplývajících dokladů a 
zkoušek 

7.7.8 náklady na záruky, 
7.7.9 náklady na z ízení a likvidaci dočasného za ízení staveniště, ádného oplocení a 

ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, záboru ve ejného prostranství 
a staveništních odběrů médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení 
a včetně z ízení, p ípadné vybavení a nákladů na provoz kancelá í ZS, 

7.7.10 zajištění, zavedení a plnění vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí, 
7.7.11 vyhotovení geodetického zamě ení skutečného stavu stavby dle čl. 4.1.5 této 

Smlouvy, 

7.7.12 náklady na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě 
v místě provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla,  

7.7.13 náklady na nutná, pot ebná či ú ady stanovená opat ení k provedení Díla, 
7.7.14 náklady na za ízení odečtů mě idel p íslušnými organizacemi, a to p ed započetím 

a po skončení plnění této Smlouvy, 
7.7.15 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 4.1.3 této 

Smlouvy, 

7.7.16 náklady na zajištění fotodokumentace stavu komunikací p ed zahájením stavby a 
na zajištění fotodokumentace průběhu výstavby, 

7.7.17 náklady na ochranu majetku a odstranění p ípadných škod, náklady na právní 
zástupce a p ípadná odškodnění v p ípadě soudních sporů, 

7.7.18 náklady na ochranu staveniště a Díla p ed povětrnostními vlivy, včetně nákladů na 
dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opat ení, pokud si to 
klimatické podmínky vyžádají, 

7.7.19 náklady na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví Projektová 
dokumentace, 

7.7.20 náklady na p ípadné pokuty a sankce ze správních ízení, 
7.7.21 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů, 
7.7.22 náklady na průběžný důkladný úklid i kompletní úklid po realizaci v objektech 

7.7.23 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a ádné provedení 
smluvních výkonů a provedení Díla a jeho zajištění, 

7.7.24 náklady na geodetické vytyčení stavby 

7.7.25 Zhotovitel se dále zavazuje po dobu životnosti pohyblivých schodů pro Objednatele 
zajišťovat dodávky náhradních dílů pro provedení mimozáručních a pozáručních 
oprav pohyblivých schodů dle aktuálních provozních pot eb Objednatele a to po 
dobu 25 let. 

7.7.26 Níže uvedené náhradní díly pro provedení mimozáručních a pozáručních oprav 
pohyblivých schodů je Zhotovitel povinen Objednateli dodávat za níže uvedené 
ceny, p ípadně ceny zvýšené dle čl. 7.8 této Smlouvy: 
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Díly na dobu 
životnosti PS 

25 let 
Záruka Cena 

Frekvence 
dílů  za 25 

let 

Počet dle 
zdvihu na 

1 
eskalátor 

Motor 8 485 739,00 Kč/ks 2 ks 2 

P evodovka 8 379 685,00 Kč/ks 2 ks 2 

Tažný etěz 8 3 397 610,00 Kč/pásmo 3 sety 1 

Dráhy 8 494 505,00 Kč/pásmo 3 sety 1 

Stupeň-ně 8 
11 726,00 Kč/ks 

2 sety na 
PS 359 

Madla 8 1 629,00 Kč/m 3 páry 300 

ídící jednotka 8 15 370,00 Kč/ks 2 ks 1 
Frekvenční 
měnič 8 

450 483,00 Kč/ks 
2 ks 1 

Brzda 5 99 015,00 Kč/ks 2 ks 2 

Vedení madel 5 348 480,00 Kč/ks 3 sety 1 

Kladky 5 
150,00 Kč/ks 

2 sety na 
PS 718 

 

7.7.27 Ceny dle čl. 7.7.26 této Smlouvy je možné po uplynutí jednoho roku od uzav ení 
této Smlouvy navýšit maximálně o inflaci ve výši odpovídající indexu průměrné 
meziroční míry inflace publikované Českým statistickým ú adem. 

7.7.28 Místo dodání náhradních dílů bude stanoveno Objednatelem na území hlavního 
města Prahy.   

7.8 Smluvní strany se dohodly, že v p ípadech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na 
úpravu výše ceny díla v souladu a za podmínek s touto Smlouvou, se bude p i určení 
částky, o kterou má být cena upravena, vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li 
daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr 
zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto 
způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase 
obvyklé. Uvedené neplatí, stanoví-li právní p edpisy upravující zadávaní ve ejných zakázek 
pro stanovení změny ceny díla jiný závazný postup. 
Jakékoliv p ípadné dodatečné stavební práce zahrnující zvýšení ceny mimo zadaný výkaz 
výměr nebo projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzav ení p íslušného 
dodatku ke smlouvě. V takovém p ípadě bude Objednatel postupovat v souladu s právními 
p edpisy upravujícími zadávání ve ejných zakázek. Na základě písemného soupisu 
dodatečných stavebních prací, které budou zapsány ve stavebním deníku, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny. Návrh kalkulace ceny 
víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní a p edloží jej objednateli ke schválení. 
Objednatel je povinen se k němu vyjád it nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
p edložení zhotovitelem. Toto ustanovení se aplikuje též na snížení ceny Díla, dochází-li 
k němu v důsledku změny Díla, nikoliv však na snížení ceny Díla, ke kterému dochází 
z důvodů dle čl. 7.4 této Smlouvy. V takovém p ípadě, je oprávněn oznámit Zhotoviteli 
novou cenu Díla včetně uvedení upravených položek výkazu výměr. Taková úprava je pro 
Zhotovitele závazná. Nesouhlasí-li s ní, je oprávněn se upravit na soud. Zaplatil-li již 
Objednatel původní cenu Díla, je oprávněn ji požadovat zpět, měl-li být nižší v souladu 
s tímto ustanovením.   

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Práce provedené na Díle za každý kalendá ní měsíc provádění Díla budou fakturovány 
vždy měsíčně pozadu fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění 
zdanitelného plnění na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit d íve, než dojde k odsouhlasení soupisu prací 
oprávněným zástupcem Objednatele. V p ípadě částečného odsouhlasení soupisu prací je 
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Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku odpovídající rozsahu odsouhlasení soupisu 
prací. Součástí každé faktury bude potom soupis provedených prací a vyjád ení 
Objednatele k soupisu.  

8.2 Zhotovitel doručí do t etího (3) pracovního dne kalendá ního měsíce Objednateli soupis 
prací provedených za p edchozí kalendá ní měsíc včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny. 
Objednatel soupis zreviduje a do pěti (5) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela 
či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze 
vada, nedodělek plnění či práce, které neměly být dle Smlouvy provedeny.  

8.3 Faktura bude vystavena ve výši ceny prací dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu 
výměr. Část ceny ve výši 90 % je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. 
Zbývajících 10 % ceny měsíčního vyúčtování p edstavuje zádržné („Zádržné“) a Objednatel 
bude povinen toto zádržné uhradit Zhotoviteli následovně: 
8.3.1 5 % vyplatí do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků 

Díla vyhotoveného dle čl.16.9 této Smlouvy, respektive od podpisu p edávacího 
protokolu potvrzujícího, že Dílo je bez zjevných vad a nedodělků dle čl. 16.8  této 
Smlouvy, 

8.3.2 zbývajících 5 % vyplatí do 15 dnů po (i) uplynutí záruční doby dle čl.17.1., 17.5  a 
17.6  této Smlouvy a (ii) doručení výzvy Zhotovitele. V p ípadě, že bude v této lhůtě 
uplatněna reklamace, není Objednatel povinen vyplatit tuto část zádržného d íve, 
než bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Pokud nahradí Zhotovitel 
zádržné bankovní zárukou podle čl. 8.15 Smlouvy, uhradí mu Objednatel tuto 
zbývající část zádržného do 30 dnů ode dne, kdy bude Objednateli p edána 
bankovní záruka za záruční dobu, ve smyslu čl. 9.8 Smlouvy.  

8.4 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv 
svou pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání 
doplnit zádržné do původní výše. 

8.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den p íslušného kalendá ního měsíce. 
8.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
8.7 Plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele p edstavuje stavební a montážní práce, 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zamě ení stavby. Na 
stavební a montážní práce dle CZ-CPA 41-45 se použije režim p enesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších 
p episů (dále jen „ZoDPH“).  

8.8 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z p idané hodnoty včetně údaje o tom, že daň odvede 
zákazník, a dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších p episů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí 
daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, číslo objednávky, číslo 
a název akce, p edmět díla, číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA, údaj o částce, 
kterou tvo í část ceny ve výši 90 % a část ceny tvo ící zádržné ve výši 10 % měsíčního 
vyúčtování, a o jejich splatnosti. 

8.9 V p ípadě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude 
obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k doplnění p ípadně k vystavení oprávněné faktury. V takovém p ípadě se p eruší plynutí 
lhůty splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či 
oprávněně vystavené faktury Objednateli. Toto ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu 
vystavenou Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy a platí i po zániku závazku 
z této Smlouvy. 

8.10 Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve 
lhůtě 30 dnů ode dne doručení. 

8.11 Objednatel bude hradit p ijaté faktury pouze na zve ejněné bankovní účty zhotovitele ve 
smyslu ustanovení § 98 písm. d) ZoDPH. V p ípadě, že zhotovitel nebude mít daný účet 
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zve ejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zve ejnění 
p íslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

8.12 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8.13 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZoDPH, zaplatí objednatel pouze 
základ daně. P íslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o 
jeho úhradě p íslušnému správci daně. 

8.14 Zádržné za ádné dokončení díla, vymezené výše v čl. 8.3.1 Smlouvy může být 
Zhotovitelem nahrazeno neodvolatelnou nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou ve 
výši zádržného, ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ, nahrazující zádržné jako prost edek 
zajištění nároků Objednatele z této Smlouvy na odstranění vad a nedodělků.  Bankovní 
záruka musí být sjednána tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této 
záruky po celou dobu, po kterou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v p ípadě jeho 
nenahrazení bankovní zárukou, a to tak, že banka v záruční listině potvrdí, že uhradí 
Objednateli částku až do výše zádržného, tj. 5% fakturované částky, jestliže Zhotovitel 
nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu 
o p edání a p evzetí Díla.  

8.15 Zádržné za ádné plnění záručních podmínek, tj. do uplynutí posledního dne záruční lhůty, 
vymezené výše v čl. 8.3.2 Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno neodvolatelnou 
nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou ve výši zádržného, ve smyslu ust. § 2029 a 
násl. OZ, nahrazující zádržné jako prost edek zajištění nároků Objednatele z této Smlouvy 
za ádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být sjednána tak, aby 
Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po kterou by 
byl oprávněn mít u sebe zádržné v p ípadě jeho nenahrazení bankovní zárukou, a to tak, že 
banka v záruční listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného, tj. 5% 
fakturované částky, v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele v průběhu záruční 
lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po p edchozí výzvě Objednatele. 

9. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ÁDNÉ PLN NÍ SMLOUVY A BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA 
ZÁRUČNÍ DOBU 

9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendá ních dnů od uzav ení této Smlouvy p edat 
Objednateli originál bankovní záruky vystavené bankou, na jejímž základě se banka zaváže 
uspokojit Objednatele až do částky 40.000.000,- Kč v p ípadě, že Zhotoviteli vznikne nárok 
na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku porušení 
kterékoli povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

9.2 Bankovní záruka dle čl. 9.1 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, bez 
námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel 
uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s p edchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy 
nejpozději do 14 kalendá ních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. 

9.3 Platnost bankovní záruky dle čl. 9.1 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby neuplynula 
d íve než 6 měsíců ode dne dokončení a p edání díla. 

9.4 Jestliže:  
9.4.1 dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro provedení Díla, prodlouží Zhotovitel 

platnost Bankovní záruky za ádné plnění smlouvy tak, aby odpovídala době 
platnosti dle čl. 9.3 této Smlouvy, a p edá Objednateli novou záruční listinu oproti 
vrácení původní záruční listiny ve lhůtě 1 měsíce ode dne změny termínu pro 
provedení Díla, a to i bez vyzvání Objednatelem.   

9.4.2 dojde k odmítnutí p evzetí díla Objednatelem v souladu s čl. 16.4 a 16.5 této 
Smlouvy, prodlouží Zhotovitel neprodleně platnost Bankovní záruky za ádné plnění 
smlouvy tak, aby neuplynula d íve než 6 měsíců ode dne Objednatelem určeného 
či stranami dohodnutého nového termínu p edání Díla, a neprodleně p edá 
Objednateli novou záruční listinu, a to i bez vyzvání Objednatelem. Nedohodnou-li 
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se strany p i odmítnutí p evzetí Díla na novém termínu p edání, prodlouží Zhotovitel 
platnost záruky dle p edchozí věty o 6 měsíců, nestanoví-li Objednatel lhůtu kratší.  

9.5 Bez ohledu na pravidla uvedená v čl. 9.4 této Smlouvy Zhotovitel vždy prodlouží platnost 
Bankovní záruky za ádné plnění smlouvy tak, aby neuplynula d íve než ve lhůtě platnosti 
dle čl. 9.3 této Smlouvy, a p edá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní 
záruční listiny minimálně 1 měsíc p ede dnem, kdy má uplynout její platnost dle p edchozí 
záruční listiny. V žádném okamžiku plnění této smlouvy až do okamžiku provedení Díla ve 
smyslu ustanovení čl. 15 této Smlouvy nesmí být doba platnosti Bankovní záruky p edané 
Objednateli stanovena tak, aby uplynula d íve než 6 měsíců od jakéhokoliv dne plnění této 
Smlouvy (až do dne provedení Díla). Zhotovitel zajistí splnění tohoto pravidla i bez vyzvání 
tím, že vždy včas a p imě eně prodlouží platnost záruky a p edá Objednateli včas novou 
záruční listinu oproti p edání záruční listiny starší.  

9.6 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve prospěch 
Zhotovitele, dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či prodloužit 
Bankovní záruku za ádné plnění smlouvy a p edat ji Objednateli. 

9.7 Bankovní záruka za ádné plnění Smlouvy bude Objednatelem uvolněna ke dni podpisu 
p edávacího protokolu celého díla podle čl. 16. Smlouvy a současně za splnění podmínky, 
že Zadavateli bude p edána bankovní záruka za záruční dobu.  

9.8.    Bankovní záruka za záruční dobu zajišťuje během záruční doby ádné a včasné plnění             
povinností Zhotovitele a ádné a včasné uspokojování nároků Objednatele z vad a             
záručních vad Díla, jakož i jeho veškeré další nároky podle Smlouvy.  

9.9.     Bankovní záruka za záruční dobu bude na částku 10.000.000,- Kč a musí být vystavena 
jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele.  

9.10.  Bankovní záruka za záruční dobu bude platná nejméně do posledního dne záruční doby 
podle této Smlouvy. Pro p ípad stavení či p erušení běhu záruční doby a pro p ípad stavení 
či p erušení běhu záruční lhůty zajistí Zhotovitel odpovídající prodloužení nebo nahrazení 
bankovní záruky za záruční dobu, a to nejpozději 1 měsíc p ed skončením platnosti této 
bankovní záruky. 

10. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  
10.1 Práva a povinnosti Objednatele: 

10.1.1 Objednatel p edá Zhotoviteli nejpozději p i p edání staveniště následující doklady 
týkající se Díla: 
(a) stavební povolení, 
(b) vyjád ení orgánů státní správy a organizací ke stavbě, 
(c) vyjád ení správců podzemních a nadzemních vedení k provádění prací, 
(d) p ípadné další doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.), které určí 

Objednatel, 

(e) 4 výtisky Projektové dokumentace. 
10.2 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

10.2.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a 
licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla a že tato povolení jsou postačující k 
tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a ádně provést. 

10.2.2 Zhotovitel je povinen ádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a 
nedodělky v souladu s touto Smlouvou.  

10.2.3 Zhotovitel je povinen ídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech 
záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel bude p ijímat pokyny k provádění Díla 
pouze od Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí p evzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl Zhotovitel tuto nevhodnost 
zjistit p i vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či pokyny p ekážejí v 
provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu p erušit 
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do doby změny pokynů nebo do doby písemného sdělení, že Objednatel trvá na 
provádění Díla s použitím p edaných věcí nebo pokynů. Smluvní strany se 
odchylně od ustanovení § 2595 OZ dohodly, že Zhotovitel není oprávněn odstoupit 
od Smlouvy o dílo, trvá-li Objednatel na provedení Díla podle z ejmě nevhodného 
p íkazu nebo s použitím z ejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění. 

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani 
jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují p íslušné 
hygienické, ekologické či jiné právní p edpisy. Zhotovitel se zavazuje, že p i 
provádění díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, 
jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prost edí 
škodlivé. 

10.2.5 V p ípadě, kdy by mělo dojít ke zpoždění provedení Díla, či v p ípadě vyskytnutí se 
p ekážek bránících provedení Díla tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou, je 
Zhotovitel povinen o těchto skutečnostech neprodleně písemně Objednatele 
informovat. 

10.2.6 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled p i provádění 
svá ečských prací. 

10.2.7 Zhotovitel vyzve Objednatele k prově ení veškerých prací, které budou další 
činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nep ístupnými. Taková výzva musí být 
učiněna nejpozději t i (3) pracovní dny p edem, a současně tuto skutečnost uvede 
ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací p edloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a 
prohlášení o shodě. Pokud se Technický dozor Objednatele nedostaví ke kontrole 
(o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce 
Objednatele), v takovém p ípadě není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je 
povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak Technickému dozoru 
Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán ve Stavebním 
deníku, p ičemž tento nebude d íve než čty icet osm (48) hodin po ádném 
(původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradní termínu je Zhotovitel oprávněn 
konstrukce zakrýt i v p ípadě, že se Technický dozor Objednatele nebo zástupce 
Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za 
p ípadné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat 
dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují 
vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. O výsledku 
prově ení provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku. 

10.2.8 Zhotovitel bude průběžně zamě ovat zakrývané části Díla. 
10.2.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za 

podmínek, za nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na p edmětu Díla 
prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou p edmětem této Smlouvy, a to i v 
průběhu provádění Díla Zhotovitelem.  

10.2.10 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými 
Objednatelem k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti 
s osobami uvedenými v p edchozí větě písemně zavázat rovněž všechny své 
subdodavatele. 

10.2.11 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 
(a) bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární či p ípadné jiné p edpisy 

související s realizací Díla, 
(b) dodržovat p i provádění Díla veškeré podmínky a p ipomínky vyplývající 

z územního ízení a stavebního povolení, jakož i stanovisek dotčených orgánů 
státní správy, jež vydaly v rámci stavebního ízení svá stanoviska, ledaže 
projektová dokumentace či Objednatel stanoví jinak, 

(c) nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je 
škodlivý nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést nápravu,  
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(d) dodrží veškeré postupy stanovené výrobci použitého materiálu a dodávaných 
za ízení. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových 
postupů, 

(e) veškeré práce bude vykonávat prost ednictvím osob (zaměstnanců či 
subdodavatelů, je-li oprávněn je dle této Smlouvy využít) mající p íslušnou 
odbornou kvalifikaci a schopnosti jak vyžadované práv. Vyjmenovaní pracovníci 
zhotovitele musí dále splnit tyto požadavky na odbornou způsobilost: 
(i) Osoba odpovědná za ízení činnosti na elektrických za ízeních  - osvědčení 

o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací podle vyhlášky č. 
100/1995 Sb. p íl. č. 4, bod 5); 

(ii) Osoba provádějící revize určených technických za ízení - osvědčení v 
p íslušném rozsahu o odborné způsobilosti: pracovníka pro provádění revizí 
určených technických za ízení podle § 48 zákona č. 266/1994 o drahách, v 
platném znění; 

(iii) Odpovědný projektant elektrických za ízení - osvědčení o splnění 
požadavků na „osobu znalou s vyšší kvalifikací“, která může dle p ílohy č. 4, 
článku 8 písm. c) vyhlášky ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., ád 
určených technických za ízení, ve znění pozdějších p edpisů, projektovat 
elektrická za ízení. 

(f) veškeré práce bude vykonávat prost ednictvím osob (zaměstnanců či 
subdodavatelů, je-li oprávněn je dle této Smlouvy využít) mající p íslušnou 
odbornou kvalifikaci a schopnosti jak vyžadované právními p edpisy, tak 
pot ebnou k provedení požadovaných činností. Doklad o kvalifikaci pracovníků 
je Zhotovitel na požádání Objednavatele povinen doložit,  

(g) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude 
udržovat staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo 
nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly ádně 
instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná 
zástupcem Objednatele a byly vybaveny ochrannými pomůckami, 

(h) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, za ízení a 
staveniště, včetně za ízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní 
náklady všechna nezbytná bezpečnostní opat ení včetně výstražného značení, 
dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a ádného osvětlení v 
souladu s právem, 

(i) zamezí p ístupu nepovolaných osob na staveniště, 
(j) učiní všechna pot ebná opat ení pro ochranu ve ejnosti a životního prost edí na 

staveništi i mimo něj a k zamezení škody na ve ejném majetku, proti 
zasahování do práv t etích osob následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu 
nebo jiných p íčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti, 

(k) učiní taková opat ení, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající 
následkem provádění Díla, nep esáhly hodnoty p edepsané právem a/nebo 
místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv 
nároků t etích osob a p ípadných závazků vůči nim, 

(l) Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v znění pozdějších p edpisů, původcem odpadů vznikajících p i 
provádění Díla; Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je 
povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech. 

(m) Zhotovitel je p i realizaci p edmětu díla povinen dodržovat podmínky provozní 
směrnice Os 3/1 Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu 
metra, 

(n) Zhotovitel je povinen provádět plánované práce na osvětlení pouze na základě 
ádně vyplněné a p edem schválené Žádanky o práce a výluky elektrických 

za ízení služby 241000, 
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(o) Zhotovitel je povinen zajistit vystavení dílčích průkazů způsobilosti UTZ pro 
každou ucelenou část osvětlení uváděnou do provozu. P ed p edáním díla 
zajistí zhotovitel nahrazení dílčích průkazů způsobilosti průkazy definitivními, 

(p) Zhotovitel a objednatel jsou od p edání staveniště v souladu s čl. 12 této 
Smlouvy do dokončení díla a jeho p edání objednateli v souladu s čl. 16 této 
smlouvy povinni postupovat dle podmínek provozování nové nep evzaté 
technologie osvětlení v rozsahu uvedeném v p íloze č. 7 této smlouvy,  

10.2.12.Ke všem výsledkům tvůrčí činnosti autora, které jsou p edmětem práva duševního 
vlastnictví, a které budou v rámci plnění p edmětu této Smlouvy p edány 
Zhotovitelem Objednateli, poskytuje Zhotovitel jejich p edáním Objednateli 
bezúplatně nevýhradní neomezenou licenci k jejich užití, a to za následujících 
dalších podmínek: 

(i) Objednatel není povinen licenci využít. 
(ii) Objednatel je oprávněn výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, k němuž 

má licenci, i bez souhlasu autora upravovat a měnit i umožnit provedení 
úprav či změn t etí osobě, a to včetně úpravy či odstranění označení autora. 

(iii) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn použít 
poskytnutou licenci v rozsahu § 12 autorského zákona. 

(iv) Objednatel je oprávněn oprávnění tvo ící součást licence poskytnout t etí 
osobě i licenci na t etí osobu zcela něco zčásti postoupit. 

(v) Zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět. 
(vi) cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. 

10.3 Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně ve ejných 
ploch) udržovat po ádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a 
odvážet ze staveniště a p ilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a za ízení Zhotovitele, 
které již nejsou pot ebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak 
Zhotovitel neučiní i p es upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové 
práce provedeny Objednatelem na náklady Zhotovitele. 

10.4 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve 
vztahu k plnění této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho ádného 
ukončení v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i 
ve spojení s t etími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, 
pop ípadě být s těmito zájmy ve st etu. 

10.5 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy 
Zhotovitele. Měsíční zprávy zašle Objednateli současně se soupisem prací dle čl. 8.2 této 
Smlouvy. Měsíční zprávy budou obsahovat minimálně následující údaje: 
10.5.1 Identifikační data Díla 

(a) Název, místo a doba realizace Díla 

(b) Zhotovitel 

(c) Aktuální seznam subdodavatelů 

10.5.2 Stav výstavby 

(a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v 
členění dle HMG 

(b) P ehled zkoušek, testů a p evzatých prací 
(c) BOZP & PO, za ízení staveniště a p eložky sítí 
(d) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

(e) P ehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

10.5.3 Časový průběh výstavby 

(a) Datum zahájení a plánované datum ukončení Díla 
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(b) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
(c) P edpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
(d) Vyhodnocení plnění HMG výstavby Zhotovitele  
(e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

10.5.4 Změnové listy („ZL“; změnový list je podkladem pro p ípadnou změnu smlouvy) 
(a) P ehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně 

smlouvy) 

(b) P ehled projednávaných ZL 

10.5.5 Měsíční platby 

(i) Aktuální požadavek  
10.5.6 Fotodokumentace 

(i) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

10.6 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany 
Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů, je Zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do 
objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pově eným osobám 
Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního ú adu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. 
Zhotovitel se zavazuje zejména: 
10.6.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, které 

si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly dle § 2 
písmena e) zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších p edpisů, na náklady 
Zhotovitele; 

10.6.2 umožnit pově eným osobám kontrolu a ově ení plnění této Smlouvy po dobu trvání 
realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

10.6.3 po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této Smlouvy, 
včetně jejích p ípadných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů 
souvisejících s výkonem této Smlouvy a Zhotovit požadované informace a 
dokumentaci za účelem ově ování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o 
financování zaměstnancům pově ených orgánů: Hlavního města Prahy, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního ú adu, p íslušného finančního ú adu, a dalších oprávněných orgánů 
státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů, a souvisejícími 
prováděcími právními p edpisy. 

10.7 Zhotovitel odpovídá za správné zat ídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015. 

10.8 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby dle této 
Smlouvy a s plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 

10.9 Povinnosti vymezené v čl. 10.6 a 10.8 této Smlouvy musí být promítnuty i do p ípadných 
smluv se subdodavateli. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje podmínky pro zavedení a 
udržování systému kvality odpovídajícímu požadavkům ČSN EN ISO 9001 pro servisní a 
opravárenské činnosti na dopravním, elektrickém za ízení (dle znění MD č.100/1995 Sb.) a 
umožní Objednateli provedení plánovaného zákaznického auditu u zhotovitele dle 
požadavků ČSN EN ISO 9001 týkající se p edmětné stránky smluvního ujednání. 

10.10 Po uplynutí záruční doby pohyblivých schodů ev. č. 613-1-256 – 613-1-258 se Smluvní 
strany výslovně dohodly, že p i provádění jejich údržby, Zhotovitel výslovně a bezvýhradně 
akceptuje provádění servisních či jiných úkonů vlastními prost edky Objednatele nebo 
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vybraným subjektem Objednatele odlišným od Zhotovitele. Zhotovitel je povinen mu 
k postupu uvedeném tomto čl. Smlouvy poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. 

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1 Vlastníkem Díla (stavby včetně p ípadných inženýrských sítí) je po celou dobu zhotovování 
Objednatel. 

11.2 Vlastnictví materiálů a zhotovovaných konstrukcí p echází ze Zhotovitele na Objednatele 
okamžikem jejich zabudování do Díla. 

11.3 Zhotovitel p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 OZ 
a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro ádné a včasné splnění závazků dle této 
Smlouvy, 

c) p i kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich 
zahrnutí do cen díla ádně p ekontroloval, 

d) ádně prově il místní podmínky pro provedení díla. 

12. STAVENIŠT  

12.1 Objednatel p edá po uzav ení této smlouvy Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle Projektové 
dokumentace. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec Projektové dokumentace 
zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. 

12.2 P edání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem v p edem dohodnutý den, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatele.  

12.3 Zhotovitel je povinen staveniště p evzít. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu 
k p evzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad p evzal. Ode dne 
p evzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

12.4 Zhotovitel si sám zajistí p ipojovací místa vody, a elekt iny, k čemuž mu Objednatel 
poskytne součinnost. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady instalaci podružných mě idel a 
elektrického rozvaděče pro účely stavby včetně uzav ení p íslušné smlouvy s dodavatelem 
elektrické energie a mobilní sociální za ízení. Náklady za použití médií (spot ebu) nese ze 
svého Zhotovitel. 

12.5 Veškerá pot ebná povolení k užívání ve ejných ploch pro realizační práce zajišťuje 
Zhotovitel a nese veškeré p ípadné poplatky, resp. tyto jsou již zahrnuty v ceně díla. 

12.6 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu p edá Objednatel, zajistí vytýčení podzemních 
vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou 
dobu výstavby. 

12.7 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude t eba umístit nebo p emístit 
dopravní značky podle p edpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a všechna 
s nimi spojená povolení a souhlasy Zhotovitel, který k tomu bude Objednatelem v p ípadě 
pot eby vybaven plnou mocí. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, p emísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  

12.8 Zhotovitel zajistí st ežení staveniště v pracovní době a v p ípadě pot eby i jeho oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  

12.9 Provozní, sociální a p ípadně i výrobní za ízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně Díla, a to včetně obstarání všech ve ejnoprávních povolení a 
souhlasů. 
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12.10 Zhotovitel provede zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.  
12.11 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

p edpisů (dále jen „stavební zákon“), z ídí v místě plnění informační tabuli, na které uvede 
informace o firmě, názvu akce, odpovědných vedoucích stavby a termínech realizace. 
Zhotovitel na své náklady uvede na informační tabuli i další údaje, které mu sdělí 
Objednatel a jejichž povinnost uve ejnění plyne z obecně závazných právních p edpisů či 
podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být zhotovení Díla financováno.  

12.12 Zhotovitel bude zaměstnávat pracemi na Staveništi odpovídající počet pracovníků 
s p íslušnou kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků má 
povinnost podávat Technickému dozoru Objednatele pravdivé informace na každé vyžádání 
obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a Technický dozor 
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění Díla s 
Harmonogramem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit další kapacity a/nebo pracovat 
ve vícesměnném provozu. V p ípadech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní 
p edpis, p íslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen 
v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito 
orgány v souladu s p íslušnými platnými právními p edpisy. Zhotovitel je povinen 
neprodleně informovat Technický dozor Objednatele a zástupce Objednatele o všech 
rozhodnutích p ijatých správními orgány nebo jinými subjekty. 

12.13 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne provedení Díla. Za ízení 
staveniště však nesmí žádným způsobem omezovat provoz či zkušební provoz od 
okamžiku jeho zahájení. 

13. STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

13.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí provádění Díla až do jeho p evzetí 
Objednatelem stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Stavební deník musí 
obsahovat náležitosti dle p ílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších p edpisů. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy. 

13.2 Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit p ed odcizením, ztrátou, poškozením 
a zničením.  

13.3 Ve Stavebním deníku se nesmí p episovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
13.4 Stavební deník bude uložen v kancelá i stavbyvedoucího na stavbě v místě provádění Díla 

a bude kdykoli v průběhu pracovní doby na vyžádání k dispozici oprávněné osobě 
Objednatele, pop ípadě ve ejnoprávním orgánům. Druhý průpis stavebního deníku se 
Zhotovitel zavazuje uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v p ípadě ztráty, 
odcizení nebo zničení originálu stavebního deníku. O důležitých událostech a zápisech do 
stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje též informovat Objednatele elektronicky formou 
prostého emailu. Stanovisko Objednatele k danému zápisu Zhotovitel do Stavebního deníku 
doplní a později nechá Objednatelem podepsat. 

13.5 Zápisy do stavebního deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (p ípadně jeho zástupce) vždy v 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p edmětem 
zápisu. Mimo Hlavního stavbyvedoucího (p ípadně jeho zástupce) může do stavebního 
deníku provádět pot ebné záznamy taky Hlavní inženýr stavby (p ípadně jeho zástupce), 
zástupce Objednatele a Technický dozor Objednatele, p ípadně jimi písemně pově ena 
osoba, zpracovatel projektové dokumentace, Autorský dozor nebo oprávněné orgány státní 
správy. Deník bude veden se dvěma průpisy. 

13.6 Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele 
p ipojovat svá stanoviska - souhlas, námitky, návrh na ešení či opat ení apod. Jestliže 
Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele či jiné oprávněné osoby, je 
povinen p ipojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné stanovisko 
s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité ešení s ohledem na 
postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat p íslušné požadavky bezodkladně. 
Bude-li vznik této situace zap íčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím 
způsobenou. 
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13.7 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány.  
13.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo; mohou sloužit jako 

podklad ke změně Smlouvy. 
13.9 Originály stavebního deníku budou po provedení Díla p edány Objednateli. Objednatel 

jmenuje Technický dozor Objednatele. Technický dozor Objednatele nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru Objednatele a její změny 
oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě.  

13.10 Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů 
ve stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V p ípadě nesouhlasu 
s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjád ení. 

13.11 Zhotovitel je povinen p edat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti 
P edávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního 
deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku p edá Zhotovitel 
oproti P edávacímu protokolu zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
odstranění poslední Vady nebo Nedodělku. 

14. KONTROLA DÍLA A P ERUŠENÍ PROVÁD NÍ DÍLA 

14.1 Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu a v rozsahu dle § 2593 OZ.  
14.2 Objednatel bude oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele p íkaz p erušit práce, pokud bude 

hrozit nebezpečí poškození stavby nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či t etích 
osob a rovněž v dalších p ípadech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či t etích osob, 
zejména když Zhotovitel bude Dílo provádět odchylně od Projektové dokumentace bez 
odsouhlasení ze strany Objednatele nebo nekvalitně. 

14.3 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu 
zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli pro provádění Díla, 
která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá 
v ádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s 
prováděním Díla je považována zástupcem Objednatele za nežádoucí. Zhotovitel je 
povinen provést nezbytná opat ení a p ípadně nahradit takto odvolanou osobu v co 
nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stavby nebo 
bude ohroženo zdraví či život pracovníků či t etích osob a rovněž v dalších p ípadech, kdy 
budou ohroženy zájmy Objednatele či t etích osob.  

14.4 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem 
Objednatele a dále v p ípadech týkajících se p edmětu jejich plnění i subdodavatelé 
Zhotovitele, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou 
týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do 
celkového p edání a p evzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních dnů určí Objednatel 
p i p edání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň 14 dní p edem s účinností do 
budoucna. Smluvní strany se p ed konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, 
kterou mají v úmyslu projednat. 

14.5 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k p edkládání a schvalování materiálů a 
k p ijímání opat ení ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich p ijetí pro obě 
Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele 
po izovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel 
nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele 
závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu. Závěry z kontrolních dnů 
se vždy zapíší do stavebního deníku. 

14.6 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě strany 
lhůtu do konání dalšího ádného kontrolního dne za p imě enou k vyjád ení ke všem 
materiálům, které byly p edloženy nejpozději p i p edcházejícím kontrolním dni. 
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14.7 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména 
vad a nedodělků na již provedených částech Díla, zjištěných dle tohoto článku. Zhotovitel 
se zavazuje zjištěné nedostatky odstranit v p imě ené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. 
Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn na ídit p erušení prací, 
za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na 
náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy 
v souladu a za podmínek v ní stanovených. 

14.8 Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole veškerých prací, které budou další činností 
zhotovitele zakryty nebo se stanou jinak nep ístupnými. Výzva bude učiněna 
prost ednictvím emailu a zápisu ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny p ed 
zakrytím či znep ístupněním prací dle p edchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto čl. 
Smlouvy bude po ízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole p íslušných prací v souladu s tímto čl. 
Smlouvy, je povinen na žádost Objednatele takové práce odkrýt / zp ístupnit, a to na své 
vlastní náklady. Na žádost Objednatele Zhotovitel na své náklady odkryje / zp ístupní též 
takové práce, u kterých vyšlo najevo (jakýmkoliv způsobem), že byly provedeny v rozporu 
s touto Smlouvu. 

14.9 Zhotovitel je povinen p edložit Objednateli k p edchozímu písemnému odsouhlasení 
veškeré vzorky výrobků, materiálů, povrchových úprav a za ízení, která se mají stát 
součástí p edmětu díla. Veškeré dodané výrobky, materiály, povrchové úpravy a za ízení, 
které se stanou součástí p edmětu díla, je Zhotovitel povinen provést nejméně v kvalitě 
vzorků písemně schválených Objednatelem podle p edchozí věty. 

15. SUBDODAVATELÉ 

15.1 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze 
subdodavatele uvedené v P íloze č. 4, která tvo í nedílnou součást této Smlouvy. Jiný 
subdodavatel, než který je uveden v P íloze č. 4 této Smlouvy, se může na plnění této 
Smlouvy podílet pouze s p edchozím písemným souhlasem Objednatele. Souhlas jsou 
jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené v čl. 24.1 této Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn odep ít souhlas dle p edchozí věty pouze z vážných důvodů. 
Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v p ípadě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět 
část Díla sám namísto subdodavatele uvedeného v p íloze č. 4. 

15.2 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v ádném 
plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je 
považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opat ení a 
p ípadně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, 
schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby smlouvy s jeho subdodavateli umožňovaly postoupení 
smluv v souladu a za podmínek dle čl. 21.14 této Smlouvy.  

15.4 V p ípadě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, 
odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Uvedené se týká mimo jiné smluvních 
pokut, odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu. Uvedeným není dotčena p ímá 
odpovědnost subdodavatele dle § 2630 OZ. 

15.5 Změna subdodavatele je možná pouze ve výjimečných p ípadech a podléhá p edchozímu 
písemnému souhlasu ze strany Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím ízení. Doklady o splnění 
kvalifikace novým subdodavatelem musí Zhotovitel p edložit Objednateli p ed změnou 
subdodavatele.  

16. PROVEDENÍ, DOKONČENÍ A P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA 

16.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno:  
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16.1.1 jeho ádným dokončením a 

16.1.2 p evzetím Objednatelem. Pro zamezení všech pochybností strany uvádí, že Dílo je 
provedeno okamžikem, kdy Objednatel akceptuje p evzetí Díla dle čl. 16.7 této 
Smlouvy bez ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělky nebo 
nikoliv, anebo okamžikem, kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně akceptovat.  

16.2 Za ádně dokončené Dílo Smluvní strany považují Dílo: 
16.2.1 ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-technické práce; 
16.2.2 které odpovídá projektové dokumentaci a této Smlouvě; 
16.2.3 které je bez vad a nedodělků; 
16.2.4 které je způsobilé sloužit svému účelu.  

16.3 Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci p edávací procedury. Jakmile ukončí 
Zhotovitel všechny stavebně-technické práce a Dílo odpovídá projektové dokumentaci, je 
bez vad a nedodělků a je dle jeho názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této 
skutečnosti neprodleně Objednatele a vyzve jej k zahájení p edávací procedury, tak aby její 
konání bylo zahájeno nejd íve 5 pracovních dnů, ode dne doručení výzvy Objednateli, 
nedohodnou-li se strany jinak.  

16.4 V rámci p edávací procedury: 
16.4.1 bude Objednatel provádět kontrolu ádnosti provedení Díla po jednotlivých 

stavebních objektech a provozních souborech v členění dle Projektové 
dokumentace;  

16.4.2 provede Objednatel kontrolu dokončení částí díla dle čl. 4.1.3  této Smlouvy; 
16.4.3 bude Dílo p edvedeno p íslušnému ú adu za účelem provedení 

technickobezpečnostní zkoušky dle § 7 zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, 
ve znění pozdějších p edpisů, („zákon o drahách“; „technickobezpečnostní 
zkouška“) ve spojení s § 5 a 6 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický ád drah („technický ád drah“),   

16.4.4 Zhotovitel p edá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování 
Díla, zahájení zkušebního provozu, získaní všech povolení (zejména kolaudačního 
souhlasu), za jejíž vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména: 
(a) prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé pro zkušební provoz a kolaudaci; 
(b) všechny p edepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 

Sb., ve znění pozdějších p edpisů, vyjma těch, které má obstarat Objednatel; 
(c) atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů - 

atesty si Zhotovitel může v p edstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného 
ústavu) v p ípadě, že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku 
bude vyžadovat speciální zkoušky; 

(d) doklady o schválení výrobků a za ízení (protokoly technického editele o 
schválení) dle směrnice objednatele SM 5-2013 v platném znění u stanovených 
výrobků; 

(e) zápisy o provedených revizních zkouškách za ízení a rozvodů; 
(f) protokoly o provedených individuálních a komplexních zkouškách za ízení; 
(g) doklad o vytyčení stavby; 
(h) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle čl. 4.1.3 této 

Smlouvy a do 1 měsíce po uvedení do zkušebního provozu geodetické 
zamě ení skutečného stavu stavby dle čl. 4 této Smlouvy vč. potvrzení o 
p edání IMIP;  

(i) atesty požární odolnosti konstrukcí a za ízení; 
(j) doklady o likvidaci odpadů po dobu provádění Díla; 
(k) protokoly o zkouškách p edepsaných v Projektové dokumentaci; 
(l) u strojních a technických za ízení doklad každého individuálního výrobku s 

uvedením těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a 
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p íslušnou dokumentaci daného za ízení; 
(m) revizní zprávy provedené revizním technikem s osvědčením o odborné 

způsobilosti v p íslušném rozsahu k provádění revizí určených technických 
za ízení v provozu vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, 
ve znění pozdějších p edpisů; 

(n) protokoly o prohlídce a zkoušce určených technických za ízení (UTZ) jejichž 
znění bude konzultováno s Objednatelem a Průkazy způsobilosti; 

(o) průvodní a provozní dokumentaci elektrických za ízení; 
(p) protokoly o mě ení intenzity osvětlení; 
(q) vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních 

lístků; 
(r) revize, protokoly určené technickými za ízeními (UTZ) a Průkazy způsobilosti; 
(s) originál stavebního deníku. 

16.5 P edávací a p ejímací ízení může být Objednatelem p erušeno z důvodu Zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv požadavku uvedeného v čl. 16.4.4 této Smlouvy. Objednatel se 
může písemně vzdát požadavku na konání jakéhokoliv kroku p edávací procedury. Tím 
nejsou dotčena jeho práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. 

16.6 O absolvování jednotlivých částí p edávací procedury včetně kontroly provedení 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů sepíší oprávnění zástupci smluvních 
stran vždy akceptační protokol. Akceptace jednotlivých částí Díla se nepovažuje za 
částečné p evzetí. Dílo může být p evzato pouze jako celek. Ukončení p edávací procedury 
bude stvrzeno Konečným protokolem o p edání a p evzetí, ve kterém Objednatel Dílo 
p evezme nebo jeho p evzetí odmítne. 

16.7 Objednatel Dílo p evezme, bude-li dokončeno ádně, bez vad a nedodělků. Dílo není 
dokončeno a Objednatel není povinen je p evzít zejména, pokud: 

16.7.1 nebyla uzav ena Bankovní záruka za záruční dobu; 
16.7.2 Dílo obsahuje vady a nedodělky, které brání bezpečnému užívání p edmětu díla 

nebo jeho ucelené části, a tyto vady a nedodělky budou uvedeny v p edávacím 
protokole s termíny k jejich odstranění;  

16.7.3 Zhotovitel nep edá Objednateli dokumentaci dle čl. 16.4.4 této Smlouvy. 
16.8 P evezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým 

způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o 
p ejímacím ízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se 
na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky 
z odpovědnosti za vady a za jakost. Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno ve 
stavebním deníku a protokolem o odstranění vad a nedodělků. 

16.9 Nep evezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu 
z p ejímacího ízení důvody odmítnutí p evzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky 
ve lhůtě stanovené Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel 
oprávněn na ídit p erušení prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit 
nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. Po 
odstranění vad a nedodělků dle tohoto ustanovení se postupuje opětovně dle čl. 16.4 této 
Smlouvy. 

 

17. ODPOV DNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

17.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dnem, kdy Objednatel p evezme Dílo dle čl. 16.7 této 
Smlouvy. Záruční doba trvá 60 měsíců, pro vybrané komponenty platí prodloužená záruka 
96 měsíců, viz projekční standardy (p íloha č.1 této Smlouvy). Pro zamezení pochybností 
smluvní strany uvádějí, že hovo í-li tato smlouva o vadách a nedodělcích Díla existujících 
p ede dnem p evzetí Díla nevztahuje se na ně odpovědnost za vady a záruka za jakost, 
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nýbrž odpovědnost za prodlení a zvláštní režimy jejich odstraňování p edvídané touto 
Smlouvou.  

17.2 Nehledě na shora uvedená ustanovení této smlouvy Objednatel podle této Smlouvy není 
povinen p i p evzetí nebo co nejd íve po p evzetí Díla od Zhotovitele uskutečnit jeho 
prohlídku za účelem zjištění vad Díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této 
povinnosti jakož i ostatních povinností Objednatele podle ustanovení § 2099 až 2112 
a/nebo § 2618 OZ nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost Zhotovitele za veškeré vady Díla 
uplatněné u Zhotovitele Objednatelem kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost 
Zhotovitele tyto vady odstranit dle čl. 17 této Smlouvy. 

17.3 Další podrobné podmínky záruky nad rámec výše uvedeného stanovuje p íloha č. 1 této 
Smlouvy.  

17.4 Záruční doba a doba životnosti Díla nesmí být vázána na provádění údržby a oprav 
výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním 
subjektem. P i provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních 
úkonů vlastními prost edky Objednatele. 

17.5 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 OZ. Objednatel je oprávněn 
uplatnit zjevné vady díla ještě v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne p evzetí. 

17.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne 
provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení 
původní záruční doby dle čl. 17.1 této Smlouvy. 

17.7 Po dobu trvání záruky za jakost Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo: 
17.7.1 bude způsobilé pro použití k účelu sjednanému v čl. 2 této Smlouvy, 
17.7.2 si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti pro Dílo tohoto druhu, a 

17.8 Běžné opot ebení Díla způsobené jeho užíváním nelze považovat za vadu.  
17.9 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v p imě ené době poté, co ji zjistil. Smluvní 

strany se dohodly, že záruční doba je zachována, je-li reklamace v poslední den lhůty 
odeslána do sídla Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li Zhotovitel 
písemně Objednateli nové sídlo. Záruční doba se v takovém p ípadě prodlužuje o dobu do 
dne doručení, respektive dobu, kdy nastane fikce doručení v souladu s p edpisy OZ. 
Reklamace musí vždy obsahovat popis vady. Reklamace může být zaslána Zhotoviteli též 
formou prostého emailu či faxu osobou oprávněnou. 

17.10 Je-li vadné plnění Zhotovitele podstatným porušením smlouvy, má Objednatel 
z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo: 
17.10.1 na slevu z ceny Díla;  
17.10.2 na odstranění vady; 
17.10.3 od této Smlouvy odstoupit; 
17.10.4 požadovat p imě ené prodloužení záruční doby, maximálně však o 5 let ve vztahu 

k vadné části plnění. 
17.11 Je-li vadné plnění Zhotovitele nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel 

z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo: 
17.11.1 na slevu z ceny Díla; 
17.11.2 na odstranění vady; 
17.11.3 požadovat p imě ené prodloužení záruční doby, maximálně však do 5 let ve vztahu 

k vadné části plnění.  
17.12 Volbu nároku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybí-li v reklamaci volba nároku 

z vady, platí, že Zhotovitel je povinen neprodleně vyhodnotit charakter vady a navrhnout 
Objednateli možný způsob jejího odstraněni a alternativně mu navrhnout výši slevy z ceny 
Díla. Neuplatní-li Objednatel žádný z navrhovaných nároků ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 
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dne doručení návrhu Zhotovitele dle p edchozí věty, je oprávněn volbu nároku (způsob 
odstranění vady) provést Zhotovitel a daným způsobem vadu odstranit. 

17.13 Objednatel je oprávněn až do okamžiku zahájení odstraňování vady Zhotovitelem měnit jím 
či Zhotovitelem učiněné volby nároku dle svého uvážení.  

17.14 Neodstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, vyhodnotí Zhotovitel reklamovanou vadu a 

v p imě ené lhůtě, maximálně však 10 pracovních dnů a Objednatele informuje, zda vadu 
uznává. V p ípadě sporu či pochybností týkající se reklamové vady Díla je Objednatel 
oprávněn nechat vyhotovit znalecký posudek k ově ení jakosti Díla. V p ípadě, že bude 
znaleckým posudkem shledána nedostatečná jakost Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli náklady na vyhotovení znaleckého posudku v plné výši.  

17.15 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu 
opravou nebo výměnou vadné části Díla za novou dle volby Objednatele. Zhotovitel zahájí 
odstraňování bez zbytečného odkladu a odstraní ji neprodleně po zahájení odstraňování, 
nejpozději však v následujících termínech, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak: 
17.15.1 v p ípadě vad bránících provozu Díla je Zhotovitel povinen nastoupit k ešení 

reklamované vady do 30 minut od nahlášení vady objednatelem zhotoviteli a 
odstraní ji do 24 hod od nahlášení vady (pro strojní za ízení nástup na ešení 
reklamované vady do 30 minut, odstranění vady do 2 hodin od dojezdu). 

17.15.2 v p ípadě vad nebránících provozu je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění 
vad do 5 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 14 dnů od 
doručení reklamace. 

17.15.3 v p ípadě vad osvětlení bránící provozu je Zhotovitel povinen nastoupit na 
odstranění vady do 2 (dvou) hodin a odstranit vadu do 24 (dvaceti čty ) hodin od 
okamžiku nahlášení vady; 

17.15.4 v p ípadě ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu je Objednatel oprávněn 
odstranit vadu díla neprodleně vlastními prost edky bez vlivu na záruku. O této 
skutečnosti Objednatel dodatečně informuje zhotovitele. Zhotovitel je v tomto 
p ípadě povinen dodat materiál použitý pro odstranění vady a poskytnout 
nezbytnou součinnost. 

17.16 Veškeré práce p i odstraňování vad Díla budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. 

17.17 Je-li Zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ve lhůtě dle čl. 17.15 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn vadu nechat odstranit t etí osobou na náklady Zhotovitele, bez vlivu 
na sjednanou záruku za jakost. Zhotovitel je i v tomto p ípadě povinen dodat materiál 
použitý pro odstranění vady a poskytnout součinnost. 

17.18 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumí 
Zhotovitel ve vyjád ení k reklamaci Objednatele o této skutečnosti. Objednatel má 
v takovém p ípadě právo od této Smlouvy odstoupit nebo požadovat p imě enou slevu 
z ceny Díla, p ičemž svůj nárok je povinen zvolit v dodatečné lhůtě 10 dnů ode dne 
doručení vyjád ení Zhotovitele k reklamaci.  

17.19 Je-li Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu, určí se sleva ve výši zjištěné jako 
očekávaný náklad na odstranění vady navýšený o 5 % z jeho výše. Výše očekávaného 
nákladu se určí z výkazu výměr, který je p ílohou č. 6 této Smlouvy a pokud to není možné 
tak dle cenové soustavy URS a pokud ani toto není možné, tak jako cena odstranění 
v místě a čase obvyklá. Byla-li vada neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi 
obvyklou cenou Díla bez vad a obvyklou cenou Díla s vadou, navýšený o 5 % z výše 
zjištěného rozdílu. 

17.20 Zhotovitel neodpovídá za vady, které: 
a) vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani p i 

vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele písemně 
upozornil, ale ten na jejich použití trval, 
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b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 
nedodržování p edpisů a návodů výrobců, které objednatel od zhotovitele p evzal p i 
p evzetí díla (nap . záruční listy) nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil. 
Záruka za jakost díla (dále také jen „záruka“) se rovněž nevztahuje na vady způsobené 
hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele. 

17.21 Zhotovitel dále poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo 
právy t etích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a 
opravy Objednatelem. 

17.22 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi stranami 
pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada ádně odstraněna a Zhotovitel prohlásí, že 
daný nedostatek nep edstavuje vadu. 

18. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁDRŽNÉ 

18.1 Zhotovitel je oprávněn za účelem možnosti požadovat vyplacení zádržného ve výši 5 % 
fakturované ceny z měsíčního vyúčtování dle čl. 8.3 vystavit ve prospěch Objednatele 
bankovní záruku vystavenou bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit 
Objednatele až do částky odpovídající 5 % z fakturované částky ceny Díla v p ípadě, že 
Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý 
nárok v důsledku nebo v souvislosti se vznikem nároku Objednatele z odpovědnosti za 
vady či ze záruky za jakost dle čl. 17 této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena 
jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. 
Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit 
Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s p edchozí záruční listinou a s 
původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendá ních dnů od každého uplatnění práva ze 
záruky Objednatelem. Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby 
zjištěné dle čl. 17 této Smlouvy. V p ípadě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, 
prodlouží Zhotovitel platnost záruky a, to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její 
platnosti nebyla nikdy kratší než 1 měsíc, a to až do okamžiku splnění nároku Objednatele 
z dotčené reklamované vady.  

18.2 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně Díla či některé jeho části dle čl. 17.6 této 
Smlouvy, prodlouží Zhotovitel platnost záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se 
platnost záruky prodloužila a p edá Objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti 
vrácení původní záruční listiny, a to i bez vyzvání Objednatelem. Zhotovitel je po uplynutí 
záruční doby některé části Díla oprávněn požadovat, aby mu vrátil Objednatel záruční 
listinu oproti p edání nové záruční listiny s nižší výší plnění. 

19. ODPOV DNOST ZA ŠKODY A POJIŠT NÍ  
19.1 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v důsledku provádění Díla t etím osobám a 

Objednateli včetně škody způsobené vadou díla. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže 
Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v p edešlý stav za 
p edpokladu, je-li to objektivně možné. Ohledně způsobu uplatnění nároku na náhradu 
škody a splatnosti platí ustanovení čl. 20.11 této Smlouvy p imě eně.  

19.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti pojistnou 
smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto 
milionů korun českých), která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou 
Zhotovitelem na životě, zdraví a majetku t etích osob a Objednatele včetně jeho 
zaměstnanců, Členů orgánů a dodavatelů, majetku Objednatele, činností prováděnou p i 
plnění této Smlouvy, bez ohledu na to, zda bude způsobena jím či jeho subdodavateli (ať již 
schválenými Objednatelem či nikoliv). Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění 
odpovědnosti za škodu p i provádění Díla za shodných podmínek uzav eli též jeho 
subdodavatelé, a to s limitem pojistného plnění odpovídajícím rozsahu jejich činnosti a z 
této činnosti vyplývajících rizik, nejvýše však 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů 
korun českých).  

19.3 Zhotovitel ani jeho subdodavatelé nejsou povinni pojistit rizika způsobená: 
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19.3.1 válkou, vojenskými operacemi, 
19.3.2 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským p evratem nebo občanskou válkou, 
19.3.3 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, 

radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného 
jaderného za ízení nebo jeho součástí, 

19.3.4 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prost edků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

19.3.5 šarvátkami, nepokoji a porušeními ve ejného po ádku, pokud nejsou způsobeny 
výlučně pracovníky Zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s prováděním 
prací a dodávek p i plnění této Smlouvy, 

19.3.6 působením p írodních sil, které ádný a zkušený Zhotovitel nemohl p edvídat a 
jejichž působení nemohl zabránit ani p i vynaložení veškerých sil a znalostí, které 
lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně p edpokládat. 

19.4 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence 
pojištění dle čl. 19.2 této Smlouvy a to i pojištění subdodavatelů Zhotovitele. Jestliže 
Zhotovitel existenci tohoto pojištění neprokáže, bude Objednatel oprávněn uzav ít a 
udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním. 

19.5 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

20. SMLUVNÍ POKUTY 

20.1 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost:  

20.1.1 provést Dílo ve lhůtě určené dle čl. 5.1 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení 
se splněním této povinnosti; 

20.1.2 provést Dílo ve lhůtě určené dle čl. 5.1 této Smlouvy, pokud ovšem došlo ke 
schválení zahájení zkušebního provozu ze strany Drážního ú adu, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý 
den prodlení se splněním této povinnosti, a to až do okamžiku p edání a p evzetí 
Díla.  

20.1.3 Smluvní pokuty dle čl. 20.1.1 a 20.1.2 této Smlouvy se nesčítají.  
20.1.4 provést dílčí část Díla ve lhůtě stanovené závazným Harmonogramem výstavby, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý 
den prodlení s plněním této povinnosti;  

20.1.5 zahájit provádění Díla v termínu dle Harmonogramu výstavby nebo nedodrží termín 
vyklizení staveniště dle čl. 12.13 či 12.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za 
každý den prodlení s plněním této povinnosti; 

20.1.6 odstranit vady a nedodělky dle 14.7., 16.7., 16.8 této Smlouvy, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu 
či nedodělek a každý den prodlení oproti určenému termínu odstranění s plněním 
této povinnosti; 

20.1.7 zahájit odstraňování vad a nedodělků dle čl. 17.15 této Smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každou vadu či nedodělek a každý den prodlení pro vady bránící provozu a 6 000,- 
Kč (slovy: šesttisíc korun českých) za každý den prodlení pro ostatní vady; 

20.1.8 odstranit vady a nedodělky dle čl. 17.15 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či 
nedodělek a každý den prodlení s odstraněním vady bránící provozu a 6000,- Kč 
(slovy: šesttisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním jiné vady; 

20.2 Pokud Zhotovitel v dohodnutých termínech nesplní jiné povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy, zejména nesplní pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním 
deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
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ve výši 4 000,- Kč (slovy: čty itisíce korun českých) za každý jednotlivý p ípad takového 
neplnění. 

20.3 Pokud Zhotovitel poruší závažným způsobem p edpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví p i 
práci a/nebo pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele v oblasti BOZP vydané 
v souvislosti s prováděním Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
v následující výši: 
20.3.1 60 000,- Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad, kdy 

bude nutno zastavit práce z důvodu p ímého ohrožení životů pracovníků na stavbě 
(nap . závady na lešení, zdvihacích za ízeních, životu nebezpečné elektrické 
instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje za ízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 

20.3.2 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s 
odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje 
dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění; 

20.3.3 6 000,- Kč (slovy: šesttisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad, pokud byla 
závada dle čl. 20.3.1 nebo 20.3.2 této Smlouvy odstraněna ihned nebo ve 
stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; 

20.3.4 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé jednotlivý p ípad porušení 
p edpisů BOZP nebo provozního ádu stavby pracovníkem Zhotovitele (nap . 
nepoužívání p edepsaných osobních ochranných prost edků, apod.); 

20.3.5 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý jednotlivý p ípad porušení 
pokynů Objednatele a/nebo zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby 
a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících ve ejných komunikací; 

20.3.6 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý jednotlivý p ípad požívání 
alkoholických nápojů v rozsahu celého staveniště; 

20.3.7 20 000,- Kč (slovy: dvacetisíc korun českých) za každé neoprávněné/Objednatelem 
neschválené umístění reklamní cedule. 

20.4 Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z následujících povinností, zavazuje se Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý jednotlivý p ípad porušení jeho 
povinnosti: 

20.4.1 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se subdodavatelů dle čl. 15.1 a násl. této 
Smlouvy; 

20.4.2 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, 
zejména nep edá Objednateli dokument dokládající z ízení kterékoli bankovní 
záruky, nezajistí platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této 
Smlouvě nebo nezajistí prodloužení bankovní záruky v p ípadech, kdy je k tomu dle 
této Smlouvy povinen; 

20.4.3 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 19 této Smlouvy nebo 
pro p ípad, kdy Zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost tohoto 
pojištění ově it, 

20.4.4 Zhotovitel bude p es písemné upozornění Objednatele provádět práce p i 
provádění Díla neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo 
použije ke splnění svého závazku závadných, p ípadně jiných než schválených 
materiálů; 

20.4.5 Zhotovitel poruší povinnost dle čl. 10.10 Smlouvy, tj. neposkytne Objednateli 
veškerou součinnost po uplynutí záruční doby. 

20.5 V p ípadě, že v důsledku porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy dojde 
k neplánovanému p erušení či omezení provozu p íslušné stanice metra, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každý 
započatý den trvání takového p erušení provozu. 

20.6 Pro p ípad porušení povinnosti Zhotovitele mít uzav eno pojištění podle bodu 19.2 této 
smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním této povinnosti. 
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20.7 S ohledem na značný vliv provádění Díla na provoz městské hromadné dopravy v hl. m. 
Praze smluvní strany sjednávají, že pokud Zhotovitel poruší svou povinnost ádně a včas 
provést část díla KN v termínu dle čl. 5. této Smlouvy (včetně povinnosti vrátit vyklizená 
staveniště Objednateli), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč za 
každý započatý měsíc prodlení. Nárok Objednatele na smluvní pokutu podle tohoto čl. 
Smlouvy nevzniká, pokud k provedení části Díla ve shora uvedeném termínu nedošlo 
z důvodu požadavku Objednatele podle článku 5.4, 5.5 a/nebo 5.6 této Smlouvy. 

20.8 V p ípadě neumožnění realizace naplánovaného zákaznického auditu dle požadavků ČSN 
EN ISO 9001 a prodlení Zhotovitele s realizací dohodnutých opat ení na odstranění neshod 
vyplývajících z provedeného zákaznického auditu zástupci Objednatele je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

20.9 V p ípadě nedodržení doby nástupu na opravu dle čl. 17.15 této Smlouvy anebo v p ípadě 
nedodržení doby provedení opravy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý 
p ípad neshody. 

20.10 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou Objednateli dle této Smlouvy 
vznikl nárok.  

20.11 Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se 
vztahují smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn domáhat se 
náhrady škody v plné výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050OZ. 

20.12 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě 
smluvní pokuty Zhotoviteli. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele na 
smluvní pokutu. 

20.13 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli 
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně započtu na 
pohledávku Zhotovitele na výplatu zádržného dle čl. 8.3 této Smlouvy nebo uspokojení 
z bankovní záruky, kterou je daný nárok zajištěn. 

21. ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

21.1 Závazek z této Smlouvy zaniká jejím úplným splněním, nejd íve však po uplynutí životnosti 
dodávky strojní části, tj. po uplynutí 25 let. 

21.2 Závazek z této Smlouvy může být zrušen dohodou Smluvních stran. 
21.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících p ípadech: 

21.3.1 Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou p ijata 
rozhodnutí nebo uskutečněny jiné kroky smě ující ke ztrátě schopnosti nebo 
oprávnění Zhotovitele provádět Dílo; 

21.3.2 Zhotovitel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno 
insolvenční ízení nebo na jeho majetek bude na ízena exekuce; 

21.3.3 Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 
kalendá ních dnů nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu 
stanoveného v této Smlouvě po dobu více než 10 kalendá ních dnů; 

21.3.4 Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost týkající se subdodavatelů dle čl. 15.1 a 
násl. této Smlouvy; 

21.3.5 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, 
zejména nep edá Objednateli dokument dokládající z ízení kterékoli bankovní 
záruky, nezajistí platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této 
Smlouvě nebo nezajistí prodloužení bankovní záruky v p ípadech, kdy je k tomu dle 
této Smlouvy povinen; 
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21.3.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v p ípadě, že zhotovitel byl 
pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a ízení proti nim, 
ve znění pozdějších p edpisů. Odstoupení od smlouvy je v takovém p ípadě účinné 
okamžikem doručení písemného odstoupení zhotoviteli; 

21.3.7 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 19 této Smlouvy; 
21.3.8 Zhotovitel bude p es písemné upozornění Objednatele provádět práce p i 

provádění Díla neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo 
použije ke splnění svého závazku závadných, p ípadně jiných než schválených 
materiálů; 

21.3.9 Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo p es p edchozí 
písemné upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje 
povinnosti podle této Smlouvy; 

21.3.10 Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a ízení proti nim, ve 
znění pozdějších p edpisů. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení 
písemného odstoupení zhotoviteli; 

21.3.11 Zhotovitel nedodrží pokyn Objednatele dle čl. 10.2.3 této Smlouvy, a to ani v 
p imě ené lhůtě mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 

21.3.12 Zhotovitel neodstraní vadu a nedodělek, ke jejichž odstranění byl vyzván 
Objednatelem dle čl. 14.7, 16.8, 16.9 a 17.15 této Smlouvy, a to ani v p imě ené 
lhůtě mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 

21.3.13 Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede; 
21.3.14 v jiných p ípadech stanovených touto Smlouvou či plynoucích ze zákona.  

21.4 Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení 
o odstoupení Zhotoviteli.  

21.5 V p ípadě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je tento dle své volby oprávněn:  
21.5.1 ponechat si části Díla a další plnění, které mu Zhotovitel poskytnul do účinnosti 

odstoupení nebo 

21.5.2 odmítnout Dílo a požadovat aby Zhotovitel Dílo v p imě ené lhůtě odstranil a vyklidil 
staveniště.  

21.6 Odmítne-li Objednatel Dílo, není povinen platit jeho cenu. V takovém p ípadě odstraní 
Zhotovitel na výzvu Objednatele Dílo a neprodleně vydá Objednateli již zaplacenou cenu 
plnění.  

21.7 Rozhodne-li si Objednatel Dílo ponechat: 
21.7.1 bude oprávněn sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele;  
21.7.2 Objednatel nebo jím zvolený jiný zhotovitel budou oprávněni k dokončení Díla 

využít za dohodnutých podmínek a za úplatu za ízení Zhotovitele, dočasné stavby 
a materiály, které budou považovat za vhodné;  

21.7.3 uhradí Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu to, o co se plněním Zhotovitele 
obohatil; nikoliv však d íve než bude určena výše nároku dle čl. 21.10 této Smlouvy; 

21.7.4 uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho výzvu rovněž náklady na odstranění vad a 
nedodělků (nebyly-li zohledněny již p i vyčíslení obohacení Objednatele dle čl. 
21.7.3 této Smlouvy a zvýšené náklady spojené s dokončením Díla pomocí jiných 
osob. 

21.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v úpadku nebo v 
likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční ízení. Odstoupení Zhotovitele je 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Objednateli. 

21.9 Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli tu 
část Díla, kterou Zhotovitel provedl. Na určení její výše se aplikuje ustanovení čl. 7.8 a čl. 
21.10 této Smlouvy p imě eně. Proti výše uvedenému nároku Zhotovitele bude Objednatel 
oprávněn započíst veškeré svoje nároky vůči Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy.  
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21.10 Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po ádném projednání s Objednatelem 
a Zhotovitelem cenový konzultant, kterým podle dohody Smluvních stran bude subjekt 
pově ený výkonem Technického dozoru Objednatele. Cenový konzultant pak o tom bude 
p íslušným způsobem informovat Zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle 
Objednateli. 

21.11 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele. 

21.12 Zanikne-li závazek z této Smlouvy jinak než splněním: 
21.12.1 p edá Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od účinnosti zániku závazku z této Smlouvy 

veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, zejména veškerou projektovou 
dokumentaci, smlouvy se subdodavateli Zhotovitele, povolení a souhlasy správních 
orgánů a ostatní dokumenty podle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádnou 
dokumentaci zadržet za účelem zajištění jakéhokoliv svého nároku. 

21.13 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu, p ičemž 
výpovědní doba stanovená pro takový p ípad činí 3 kalendá ní měsíce. Výpovědní doba 
pak počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď 
doručena druhé straně. Výpovědí nejsou dotčeny zadané a odsouhlasené zakázky, které 
poskytovatel již zpracovává.  

21.14 Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele a dle volby Objednatele p evést na 
Objednatele ve smyslu ustanovení § 1895 OZ bezúplatně smlouvy se subdodavateli, které 
Zhotovitel používá k plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele 
k postoupení smluv pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne volby nároku Objednatelem dle čl. 
21.5.1 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje účinně (ve vztahu k subdodavatelům) postoupit 
smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jej Objednatel k postoupení smluv vyzve. Součástí 
postoupení nebudou jakákoliv peněžitá a nepeněžitá práva subdodavatele vůči Zhotoviteli 
vzniklá zejména z titulu nároku na zaplacení ceny prací, smluvní pokuty, náhrady škody, 
odškodnění, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení, na která mu 
vznikl nárok p ed okamžikem účinnosti postoupení smluv, ledaže se Smluvní strany 
dohodnou jinak. Uplatní-li subdodavatel vůči Objednateli po účinnosti odstoupení jakýkoliv 
nárok, který má svůj původ v jednání či nejednání subdodavatele či Zhotovitele či jiné 
právní skutečnosti, ke kterým došlo p ed dnem účinnosti postoupení smlouvy, Zhotovitel 
Objednatele takového nároku neprodleně po výzvě Objednatele zprostí. Splní-li Objednatel 
vůči němu uplatněný nárok, má nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli v penězích včetně 
nákladů spojených s posouzením nároků uplatněných subdodavatelem či uplatněním 
obrany vůči nim. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ani p erušit práce 
v p ípadě, kdy mu vznikne nárok na zvýšení ceny Díla dle této Smlouvy či dle OZ a Strany 
se nedohodnou na změně výše Ceny díla. V takovém p ípadě se po nedosažení dohody 
obrátí se svým (ať už skutečným či domnělým) nárokem na soud p íslušný k ešení sporů 
dle této Smlouvy. 

22. EŠENÍ SPOR  

22.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, budou ešit p ednostně vzájemným jednáním jako základním 
způsobem ešení sporů. 

23. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
23.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. 

Za tímto účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech 
okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit ádné plnění této Smlouvy. 

23.2 Zhotovitel nesmí poskytnutí součinnost odmítnout, je-li jí pot eba v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.  

23.3 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s Dílem, s 
touto Smlouvou i informace týkající se Objednatele, které se Zhotovitel dozví p i p ípravě 
Díla nebo v průběhu provádění Díla, za součást obchodní tajemství Objednatele a 
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Zhotovitel se zavazuje o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost 
mlčenlivosti je Zhotovitel povinen ve stejném rozsahu p enést i na své zaměstnance, 
subdodavatele a smluvní partnery. P edmětem obchodního tajemství nejsou skutečnosti 
obecně známé, dostupné nebo zve ejněné bez zavinění Zhotovitele. 

23.4 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za svoje obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 OZ, ani za svoje důvěrné informace ve 
smyslu ustanovení § 1730 OZ a souhlasí s jejich užitím a zve ejněním bez jakýchkoli 
dalších podmínek. 

23.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zve ejněna v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504OZ , ani za 
důvěrné informace, vyjma ujednání čl. 25 této Smlouvy, a souhlasí s jejich užitím a 
zve ejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.  Zhotovitel dále bere na vědomí, že Dopravní 
podnik hl.m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost t etí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím a 
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě (včetně p ípadných p íloh, 
změn a dodatků) byly bez výjimky poskytnuty t etím osobám, pokud o ně požádají. P i 
projekci a p ípravě realizace díly dle této smlouvy i p i provádění díla je zhotovitel povinen 
dodržovat mj. následující požadavky objednatele: 
- ídící a ovládací desky smějí být umístěny jen v hlavním rozváděči eskalátoru a na 

ostatních místech mohou být jen napojovací krabice. Pro jednotlivé prvky je povoleno 
zapojení jen v sériové lince, systém BUS je zakázán. I jednotlivé el. prvky musí splňovat 
krytí dle projekčních standardů pro pohyblivé schody. Vedení elektroinstalace musí být 
ve všech p ípadech umístěno bez dopadu na pohodlí očisty pásma eskalátoru a pevně 
ukotveno v krytém vedení 

- Dimenzování pohonů a p evodovek musí umožnit spuštění pásma se zatížením 80 % 
nosnosti celého pásma. 

24. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE 

24.1 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele: 
24.1.1 ve věcech smluvních: 

24.1.2 ve věcech technických: 

24.1.3 ve věcech reklamačních závad

24.2 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Zhotovitele: 
24.2.1 ve věcech smluvních:  

     
     

24.2.2 ve věcech technických: 

24.3 Zástupci Smluvních stran uvedení v tomto čl. 24 Smlouvy nejsou oprávněni měnit této 
Smlouvy nebo činit úkony mající za následek skončení její účinnosti. Zástupci Objednatele 
uvedení v tomto čl. 24 Smlouvy nejsou oprávněni, kromě p ípadů výslovně uvedených v 
této Smlouvě, činit úkony mající za následek zánik jakýchkoli povinností Zhotovitele 
vyplývajících z této Smlouvy. 
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24.4 Všechna oznámení, žádosti, pokyny, souhlasy, schválení, potvrzení, osvědčení nebo 
rozhodnutí prováděné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou musí být provedeny 
písemně a musí být druhé Smluvní straně doručeny osobně či kurýrem s potvrzením p íjmu 
nebo zaslány elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem nebo 
emailem opat eným uznávaným elektronickým podpisem odesílatele, nestanoví-li tato 
Smlouva jinak. 

24.5 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo 
s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto 
Smlouvou, a dále změny kontaktních osob a sídel Smluvních stran se doručují výlučně do 
vlastních rukou s potvrzením p íjmu. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna p i doručování doporučenou poštou na 
adresu sídla p íslušné Smluvní strany jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zma il, nebo p ijetí písemnosti odmítl. 
Fikce doručení uložením u doručovatele se vylučuje. Vylučuje se aplikace ustanovení § 573 
OZ.  

24.6 Jazykem pro každodenní komunikaci v záležitostech této Smlouvy je čeština. 

25. D V RNÉ INFORMACE 

25.1 Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 
a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla, 
c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti 

s prováděním Díla, 
d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery 

v souvislosti s prováděním Díla. 
25.2 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou p ístupné ve ejně nebo 

známé v době jejich užití nebo zp ístupnění t etím osobám pokud taková p ístupnost nebo 
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

25.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez p edchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této 
Smlouvy a nezve ejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné t etí osobě, vyjma 
svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. 
Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že 
budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. 
Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
důvěrné informace oznámení Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

25.4  V p ípadě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 
k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvo ícími obchodní 
tajemství podle § 504 OZ. 

25.5 V p ípadě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podez ení, že došlo ke 
zp ístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo 
k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.  

25.6  Bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli t etí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani 
nebude sám nebo s t etí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující 
se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci 
vztahující se k Dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních 
materiálech. 
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26. VŠEOBECNÁ A ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 
26.1 Zhotovitel není oprávněn p evést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti 

z této Smlouvy vyplývající na t etí osobu bez p edchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

26.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy 
na t etí osobu bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele. 

26.3 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto 
Smlouvou se nep ipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a 
v souvislosti s touto Smlouvou proti p ípadným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, 
zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, 
bez ohledu na to, zda již je Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce 
Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 OZ se neaplikuje. 

26.4 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této a na základě této smlouvy aplikaci 
§ 1987 odst. 2 OZ, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je 
způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.  

26.5 Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení 
formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

26.6 Strany si nep ejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se p edmětu plnění této smlouvy. Kromě 
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

26.7 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

26.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzav ení této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí 
neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z 
donucujících ustanovení právních p edpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení 
nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

26.9 Odlišně od zákona strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odep eno, ani když 
budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 OZ, to neplatí v p ípadě úpadku Objednatele. 

26.10 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného 
Smlouvou. 

26.11 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není 
p ijetím nabídky na uzav ení této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

26.12 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opat ených 
datem a podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran na téže listině, nestanoví-li 
výslovně jinak. 

26.13 Dodatek není vyžadován u změn smlouvy administrativního nebo technického charakteru, 
jako nap íklad 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. 

26.14 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami 
ídí obecně závaznými p edpisy České republiky, zejména OZ. 

26.15 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní 
strana obdrží 2 stejnopisy. 

26.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující p ílohy: 
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P íloha č. 1: Projekční standardy pro pohyblivé schody – vydání č.04 ze dne 6.10.2015  

P íloha č. 2: Zadávací dokumentace včetně DPS+DP a projekčních standardů pro PS 

P íloha č. 3: Stavební povolení 
P íloha č. 4: Seznam subdodavatelů 

P íloha č. 5: Harmonogram výstavby 

P íloha č. 6: Rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
P íloha č. 7: Podmínky provozování nové nep evzaté technologie osvětlení 
P íloha č. 8: P edpisy a směrnice Objednatele 

P íloha č. 9: Rekapitulace ceny  
 

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, p ipojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzav ena podle jejich 
svobodné a vážné vůle. 
 

V Praze dne __________________ V Praze dne __________________ 

Za Objednatele 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová 
společnost 

Za Zhotovitele 

„Společnost Karlovo Náměstí  
HOCHTIEF CZ – BREMA“ 

 
 
 
 

______________________________ 
Mgr. Martin Gillar, 

 p edseda p edstavenstva 

Za HOCHTIEF CZ a. s. 
 
 
 

______________________________ 
Ing. Tomáš Koranda 
člen p edstavenstva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,  
akciová společnost 

 
 
 

______________________________ 
JUDr. Jan Blecha 

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

akciová společnost 
 

HOCHTIEF CZ a. s. 
 
 
 
 

______________________________ 
Jörg Mathew 

člen p edstavenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 

 
 

Za BREMA, spol. s.r.o. 
v zastoupení HOCHTIEF CZ a. s. 

 
 
 

______________________________ 
Ing. Tomáš Koranda 
člen p edstavenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 

 
 
 

______________________________ 
Jörg Mathew 

člen p edstavenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 
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P íloha č. 7 
Podmínky provozování nové nep evzaté technologie osv tlení 

 
1. Tato p íloha obsahuje detailní závazky smluvních stran p i provozování a obsluze 

technologie osvětlení (dále jen „Za ízení“) objednatelem od p edání staveniště v souladu s 
odst. 13.1 této smlouvy do dokončení díla a jeho p edání objednateli v souladu s článkem 7 
této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a jeho pracovníkům provozování a obsluhu 
Za ízení od okamžiku jeho zhotovení do okamžiku jeho p edání objednateli. 

3. Objednatel se zavazuje provozovat a obsluhovat Za ízení šetrně způsobem, který 
nepovede k jeho znehodnocení p ed okamžikem p edání. 

4. Veškeré opravy a údržbu zajišťuje a provádí zhotovitel nebo, na základě vzájemné dohody, 
objednatel podle pokynů zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje p i údržbě Za ízení dodržovat 
vnit ní směrnice objednatele pro provoz Za ízení. 

5. Vyžaduje-li povaha závady na Za ízení jeho okamžitou opravu či údržbu (dále jen 
„Pohotovostní zásah“), je objednatel oprávněn provést Pohotovostní zásah bez součinnosti 
zhotovitele. Objednatel následně uvědomí kontaktní osobu zhotovitele o provedení 
Pohotovostního zásahu. Objednatel je povinen uchovat veškerou dokumentaci o 
provedených Pohotovostních zásazích. 

6. Náklady na Pohotovostní zásahy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli. Smluvní 
strany se dohodly, že Pohotovostní zásahy budou účtovány hodinovou zúčtovací sazbou 
1350,- Kč (slovy: jeden tisíc t i sta padesát korun českých), která zahrnuje veškeré náklady. 
Náklady na Pohotovostní zásahy budou fakturovány zhotoviteli v následujícím měsíci. 

7. Veškeré nedodělky, závady a poškození vzniklé po dobu, kdy za ízení provozuje 
objednatel, se zavazuje odstranit zhotovitel za p edpokladu, že nepůjde o závady 
způsobené chybnou obsluhou nebo úmyslným poškozením ze strany objednatele. 

8. Zhotovitel potvrdí schopnost bezpečného provozu Za ízení a p edloží objednateli doklady 
nutné pro provozování Za ízení (protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ, výchozí 
revizní zprávu, průkaz způsobilosti). 

9. Objednatel se zavazuje veškeré vzniklé závady a problémy Za ízení oznámit bezodkladně 
telefonicky a prost ednictvím e-mailu následující kontaktní osobě Zhotovitele: 

Jméno a P íjmení:
Telefonní číslo: 
E-mail: 

10. Objednatel odpovídá za škodu, kterou úmyslně či chybnou obsluhou způsobí na Za ízení 
po dobu jeho provozování. 

11. Zhotovitel odpovídá za škodu, která na za ízení vznikne jinak, než způsobem uvedeným v 
odstavci č. 20.1 této p ílohy této smlouvy. 
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P íloha č. 8 
P edpisy a sm rnice Objednatele 

(v samostatné p íloze v elektronické podob  na CD/DVD - [doplní zadavatel p ed uzav ením 
smlouvy]) 

 

 Směrnice 05-2013-01 Schvalování technických za ízení, výrobků, systémů a technických 
p edpisů pro použití v pražském metru 

 Směrnice 22-2012-00 Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského 
metra. 

 Směrnice pro projektování metra č. 106 – Katalog místností 
 Směrnice 46-2010-02 Elektrotechnická kvalifikace zaměstnanců 

 Metodika značení elektrického za ízení DP – Metro 

 Protokol č. 115/99/a - O určení vnějších vlivů 

 Os 3/1 Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra 

 Protokol č. 11/2009 – T  o schválení „Zásad navrhování kabelových ocelových konstrukcí 
pro pražské metro“ Aktualizace 09/2009 

 Protokol č. 41/2002 – T  o schválení „Zadávacích podmínek pro dodávky těsnění prostupů 
kabelových vedení tlakovými p eděly a tlakově odolnými a plynotěsnými stavebními 
konstrukcemi v pražském metru“ 

 Směrnice 77-2011-01 Provádění svá ečských prací a obdobných prací v prostorách a 
objektech DP 

 Protokol č. 14/2009 – T  o schválení podmínek pro projektování, montáž a p ejímky 
optických kabelů v pražském metru 

 Protokol č. 14/2010 – T  o schválení podmínek pro provádění zkoušky požární odolnosti 
kabelových nosných konstrukcí s uloženými ohni odolnými kabely (dále jen kabelové trasy) 
podle Zkušebního p edpisu č. 27/2008 – Pro stanovení t ídy funkčnosti kabelů a 
kabelových nosných konstrukcí – kabelových tras v p ípadě požáru a podle Zadávacích 
podmínek pro zkoušky funkčnosti kabelových tras v p ípadě požáru pro pražské metro 

 DODATEK č. 1 k protokolu č. 14/2010 – T  o schválení dokumentace, konstrukce a 
za ízení pro pražské metro 

 Dodatek č. 2 k protokolu č. 14/2010 – T  Dodatek k protokolu o schválení dokumentace, 
konstrukce a za ízení pro pražské metro 

 Protokol č. 15/2010 – T  o schválení „Zadávacích podmínek pro výrobu a dodávky 
rozváděčů vzoru Metro do 1 kV AC a 1,5 kV DC pro pražské metro“. 

 Protokol č. 26/2011 – T  o udělení „Souhlasu s pokládkou kabelů ve vzduchotechnických 
šachtách a štolách metra“. 

 Protokol č. 68/2014 – T  Podmínky svítidel určených pro použití v pražském metru 
 
 


