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Rámcová smlouva o dílo 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 
Č. smlouvy Zhotovitele: 142/2018 
Č. smlouvy Objednatele: 000716 00 18 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 
Obchodní rejstřík: spisová zn. B 847 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 
  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 1930731349/0800 
 
jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
IČO:     00001279 
DIČ:   CZ00001279, plátce DPH 
Sídlo: Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl ALX, vložka 296 
zastoupená:  Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 
 
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
č. účtu: 200210002/2700 
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě uváděni též společně jako „Smluvní strany“  
a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 
spolu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a s odkazem na ustanovení § 29 písm. b)  bod. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů uzavírají tuto 
 
 

RÁMCOVOU SMLOUVU O DÍLO 
 

Čl. I 
Předmět a účel Smlouvy 

 
 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na základě této Smlouvy pro 
Objednatele díla spočívající ve zhotovení a dodávkách jízdních dokladů v období let 2018 až 
2022 a souvisejícího zboží, které jsou specifikovány v čl. II., odst. 1 této Smlouvy (dále jen 
„Jízdní doklady“ nebo „dílo“), za podmínek a způsobem sjednaným Smluvními stranami 
v této Smlouvě a závazek Objednatele dodané Jízdní doklady od Zhotovitele převzít a uhradit 
za ně Zhotoviteli smluvní cenu ve výši a způsobem stanoveným v této Smlouvě. 

 
2. Účelem této Smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností Smluvních stran při 

provádění děl spočívajících ve zhotovení a dodávkách Jízdních dokladů a dalšího 
souvisejícího zboží.  
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Čl. II 
Jízdní doklady 

 
1. Předmětem dodávek prováděných na základě této Smlouvy jsou následující druhy Jízdních 

dokladů: 
a) bloková jízdenka; 
b) role do odbavovacích zařízení; 
c) role AVJ; 
d) průkazka PID; 
e) kupon klouzavý PID; 
f) jízdenka přenosná; 
g) kazeta do označovačů; 
h) kontrolní fix; 
i) identifikační průkazka; 
j) holografická etiketa; 
k) samolepka destruktivní holografická. 

 
 

2. Technická specifikace Jízdních dokladů s obecnou specifikací požadavků na grafické 
provedení Jízdních dokladů je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Konkrétní grafická podoba 
Jízdních dokladů s výjimkou kazet do označovačů a kontrolních fixů dle čl. II., odst. 1 písm. g) 
a h) této Smlouvy bude stanovena postupem dle čl. III. odst. 11 této Smlouvy. 

 
Součástí technické specifikace Jízdních dokladů je její samostatná část, obsahující utajované 
informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a  
o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně 
utajovaných informací“), ve stupni utajení „VYHRAZENÉ“ a je založena a evidována u 
objednatele pod č. XXX a u zhotovitele pod č. XXX.  
 

Čl. III 
Zadání zakázek na základě této Smlouvy a lhůta plnění 

 
1. Dodávky Jízdních dokladů na základě této Smlouvy budou prováděny na základě jednotlivých 

zakázek (Dílčích smluv, jak je tento pojem definován níže) zadávaných Objednatelem dle jeho 
potřeby na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dále jen „Výzvy“) za podmínek 
stanovených v této Smlouvě. 
 

2. Dílčí smlouvou se Zhotovitel zavazuje, že Objednateli dodá Jízdní doklady v požadovaném 
množství s přihlédnutím k odst. 7 tohoto článku, jakosti a v termínu uvedeném ve Výzvě a 
dále umožní Objednateli mu nabýt vlastnické právo k nim, a Objednatel se zavazuje, že řádně 
a včas dodané Jízdní doklady převezme a zaplatí Zhotoviteli kupní cenu. Dílčí smlouvy se řídí 
právní úpravou smlouvy o dílo obsaženou v ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku. 
 

3. Pro vyloučení pochybností však Smluvní strany sjednaly, že uzavřením této Smlouvy 
Objednatel nemá povinnost odebrat Jízdní doklady od Zhotovitele a Zhotovitel není povinen 
plnit. Povinnost Zhotovitele plnit vzniká až na základě písemného potvrzení Výzvy 
Objednatele ve smyslu čl. III. odst. 5 této Smlouvy, od tohoto okamžiku také vzniká povinnost 
Objednatele odebrat a zaplatit Jízdní doklady objednané na základě Výzvy, resp. Výzev ve 
smyslu předchozích odstavců.  

 
4. Výzva bude obsahovat: 

a) informaci o předmětu zakázky; 
i. stanovení druhů Jízdních dokladů, které májí být předmětem dodávky; 
ii. stanovení množství (počtu kusů) příslušného druhu Jízdního dokladu, který má 

být předmětem dodávky se zachováním ujednání v odst. 7 čl. III Smlouvy; 
iii. stanovení rozpisu termínů dodání příslušného druhu Jízdního dokladu; 
iv. odkaz na tuto Smlouvu;  

b) identifikační údaje Objednatele; 
c) číslo Výzvy; 
d) datum;  



3 
 

e) jméno zmocněnce Objednatele pro jednání věcná a technická. 
 

Jízdní doklady objednané na základě Výzvy Zhotovitel Objednateli dodá za Ceny sjednané 
Smluvními stranami v čl. V této Smlouvy v platném znění, resp. ve znění pozdějších dodatků, 
tj. za ceny sjednané Smluvními stranami ke dni uskutečnění příslušné dodávky Jízdních 
dokladů. 

 
5. Výzva představuje návrh na uzavření dílčí smlouvy o dodávce Jízdních dokladů (dále jen 

„Dílčí smlouva“). Objednatel zašle Výzvu na e-mailovou adresu zmocněnce pro jednání 
věcná a technická a zároveň na e-mailovou adresu OBJEDNAVKY_DPPRAHA@STC.CZ.  
Zhotovitel je povinen doručit Objednateli písemné potvrzení Výzvy e-mailem do tří pracovních 
dnů ode dne, kdy mu Výzva byla doručena, na e-mailovou adresu XXX. Zhotovitel není 
oprávněn v písemném potvrzení Výzvy stanovit žádné změny podmínek stanovených ve 
Výzvě ani k těmto podmínkám uplatnit jakékoli výhrady, ledaže se Smluvní strany písemně 
dohodnou jinak. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a potvrdit Výzvu doručenou Objednatelem za předpokladu, 
že v rámci Výzvy budou dodrženy podmínky této Smlouvy, resp. Výzva nestanoví takové 
podmínky, které by znamenaly změnu obsahu plnění dohodnutého touto Smlouvou. Písemné 
potvrzení Výzvy dle čl. III. odst. 5 této Smlouvy představuje přijetí návrhu Dílčí smlouvy, resp. 
uzavření Dílčí smlouvy ve smyslu odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  

 
7. Objednatel se zavazuje, že každý rok nejpozději do konce září doručí Zhotoviteli Výzvu na 

dodávku Jízdních dokladů s určením požadovaných, resp. objednávaných druhů Jízdních 
dokladů. Objednatel se zavazuje dodržet ve Výzvě následující minimální objednací množství 
jednotlivých druhů Jízdních dokladů: 
 

a) bloková jízdenka   15 000 000 ks 
b) role do odbavovacích zařízení 15 000 ks 
c) role AVJ    4 000 ks 
d) průkazka PID   50 000 ks 
e) kupon klouzavý PID  50 000 ks 
f) jízdenka přenosná:   100 000 ks 
g) kazeta do označovačů:  1 500 ks 
h) kontrolní fix:   25 ks 
i) identifikační průkazka  50 000 ks 
j) holografická etiketa   200 000 ks 
k) samolepka destruk. holografická 1000 ks 
(dále také jen jako „Minimální objednací množství“) 

 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel není povinen v rámci Výzvy objednávat 
všechny druhy Jízdních dokladů dle odst. 7 tohoto článku. 
 

8. Objednatel je oprávněn, zejména z důvodu změny tarifu, požádat Zhotovitele, o změnu 

přítisku proměnných údajů blokových jízdenek (čl. II odst. 1 písm. a) Smlouvy). V žádosti o 

předmětnou změnu Objednatel uvede množství blokových jízdenek, kterých se změna týká, 

se specifikací požadované změny. Písemnou žádost o změnu přítisku proměnných údajů 

zašle Objednatel zhotoviteli e-mailem na adresu OBJEDNAVKY_DPPRAHA@STC.CZ tak, 

aby zůstala zachována lhůta 12 týdnů, popř. výrobní kapacita Zhotovitele ve smyslu odst. 10 

tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel požadavek na změnu proměnných údajů realizuje, pokud 

byl požadavek doručen Zhotoviteli před zahájením přípravy tisku požadovaného množství 

blokových jízdenek plánovaného na následující kalendářní čtvrtletí; možnost změny se 

nevztahuje na již vyrobené blokové jízdenky uložené na skladě Zhotovitele. 

 

9. Pokud nebudou splněny podmínky objednávání plnění, uvedené v odst. 4 až 7 tohoto článku, 

Zhotovitel ve lhůtě tří (3) pracovních dní od obdržení Výzvy sdělí Objednateli své výhrady či 

protinávrhy. K uzavření Dílčí smlouvy dojde v okamžiku vzájemného souhlasu o obsahu Dílčí  
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smlouvy vyjádřeného podpisem Smluvních stran ve Výzvě. Zhotovitel je povinen reagovat na 

zaslané protinávrhy Objednatele vždy do tří (3) pracovních dnů od obdržení takového 

protinávrhu. V případě, že ve Výzvě bude Objednatel požadovat dodání množství Jízdních 

dokladů nesplňující podmínky ujednání o Minimálním objednacím množství dle odst. 7 tohoto 

článku Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli ve lhůtě 10 pracovních dnů 

cenovou nabídku na množství uvedené v příslušné Výzvě jako podklad pro nové jednání 

Smluvních stran o ceně za toto menší množství. Nově sjednaná cena bude platit pouze pro 

příslušnou Výzvu.    

 

10. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 12 týdnů ode dne potvrzení příslušné Výzvy ve smyslu čl. III, 

odst. 6 této Smlouvy, zhotovit Jízdní doklady dle schváleného Grafického návrhu a specifikace 

stanovené v Dílčí smlouvě, resp. v čl. II odst. 2 této Smlouvy. V případě požadavku 

Objednatele na zhotovení Jízdních dokladů uvedených v čl. II, odst. 1 a) až c) této smlouvy 

v množství přesahujícím dále uvedenou maximálním měsíční výrobní kapacitu Zhotovitele, 

budou Jízdní doklady zhotoveny ve lhůtě odpovídající maximální měsíční výrobní kapacitě 

Zhotovitele, která pro uvedené Jízdní doklady činí: 

a) Bloková jízdenka MHD – 4 000 000 ks; 
b) Role do odbavovacích zařízení – 5 000 ks; 
c) Role AVJ – 1 000 ks. 

 
11. Zhotovitel je povinen na základě písemných požadavků Objednatele připravit grafický návrh 

každého Jízdního dokladu s výjimkou Jízdních dokladů uvedených v čl. III., odst. 12 této 
Smlouvy (dále jen „Grafický návrh“). První požadavek na přípravu Grafického návrhu je 
Objednatel oprávněn vznést zároveň s první Výzvou, na jejímž základě bude požadovat 
dodávku příslušného Jízdního dokladu. Spolu s každou další takovou Výzvou je Objednatel 
oprávněn vznést požadavek na úpravu Grafického návrhu nebo na přípravu nového 
Grafického návrhu. Zhotovitel je povinen připravit nebo upravit Grafický návrh v souladu 
s technickou specifikací a požadavky na grafické provedení uvedenými v technické specifikaci 
Jízdních dokladů dle čl. II odst. 2 této Smlouvy a v souladu s dalšími požadavky Objednatele 
uvedenými v jeho písemném požadavku (barvy, barevné mutace apod.). Zhotovitel je povinen 
předložit Grafický návrh Objednateli emailem ve formátu PDF nebo JPG do 5 (pěti) 
pracovních dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele. Pokud bude mít 
Objednatel ke Grafickému návrhu připomínky nebo výhrady, bude Zhotovitel povinen Grafický 
návrh upravit dle těchto připomínek či výhrad. Lhůta pro zhotovení Jízdních dokladů, popř. 
výrobní kapacita se počítá ode dne doručení písemného schválení Grafického návrhu 
Objednatelem Zhotoviteli. 
 

12. Ustanovení čl. III., odst. 11 této Smlouvy o Grafickém návrhu se nevztahují na kazety do 
označovačů a kontrolní fixy, dle čl. II, odst. 1, písm. g) a h) této Smlouvy. 

 
Čl. IV  

Dodací podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že Jízdní doklady, které budou Zhotovitelem vyrobeny na základě 
Výzev Objednatele, budou uskladněny u Zhotovitele až do jejich dodání Objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady uskladnění Jízdních dokladů v zabezpečeném 
skladu Zhotovitele po dobu platnosti této Smlouvy.  
 

2. Dodání Jízdních dokladů Objednateli bude prováděno formou dílčích dodávek, které budou 
realizovány na základě pokynu Objednatele k dodání Jízdních dokladů (dále jen „Pokyn 
k dodání“) doručeného Zhotoviteli na adresu DPPEXPEDICE@STC.CZ. Zhotovitel se 
zavazuje potvrdit přijetí příslušného e-mailu spolu s upřesněním termínu dodání. Pokud Jízdní 
doklady uvedené v Pokynu k dodání nebyly Zhotovitelem vyrobeny, je Zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost Objednatele bezodkladně upozornit. 
 

3. Objednatel bude vystavovat Pokyny k dodání tak, aby Zhotovitel prováděl v každém 
kalendářním roce plnění této Smlouvy maximálně v počtu 40 dílčích dodávek.  
 

mailto:DPPEXPEDICE@STC.CZ
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4. Místem dodání Jízdních dokladů je objekt Dopravního podniku hl. města Prahy, akciová 
společnost na adrese Na Bojišti 5, Praha 2 s výjimkou rolí AVJ dle čl. II., odst. 1 písm. c) této 
Smlouvy, u kterých je místem dodání objekt Objednatele na adrese Sazečská 1, Praha 10. 
 

5. Objednatel se zavazuje doručit Zhotoviteli během platnosti a účinnosti této Smlouvy Pokyn 
k dodání všech Jízdních dokladů vyrobených Zhotovitelem na základě Výzev Objednatele. 

 
6. Pokyn k dodání bude obsahovat alespoň následující údaje: 

a) odkaz na Výzvu; 
b) identifikaci druhu a množství požadovaných Jízdních dokladů; 
c) datum požadovaného dodání Jízdních dokladů; 
d) jméno zmocněnce Objednatele pro jednání věcná a technická. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli požadované Jízdní doklady ve lhůtě 2 pracovních 

dnů ode dne doručení Pokynu k dodání za podmínky, že požadované Jízdní doklady byly 
Zhotovitelem vyrobeny na základě předchozí Výzvy Objednatele. 

 

8. Jízdní doklady dodávané Objednateli na základě Pokynu k dodání budou dodávány v balení 
dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
9. Předání a převzetí Jízdních dokladů se uskuteční po 100 % přepočtu kartónových krabic, 

současně je Objednatel oprávněn provést namátkovou kontrolu jakosti a počtu Jízdních 
dokladů ve vybraných krabicích. 

 
10. Spolu s dodávkou Jízdních dokladů předá Zhotovitel Objednateli dodací list (dále jen „Dodací 

list“), ve kterém bude uvedeno alespoň: 
a) označení Zhotovitele a Objednatele (obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ); 
b) číslo Dodacího listu a datum jeho vystavení; 
c) identifikace druhu a množství dodaných Jízdních dokladů; 
d) místo a datum předání a převzetí; 
e) jméno a podpis předávajícího zaměstnance Zhotovitele. 

 
11. Při převzetí Jízdních dokladů Objednatelem bude na Dodací list připojeno jméno a podpis 

zmocněnce Objednatele pro jednání věcná a technická. 
 

12. Nebezpečí škody na Jízdních dokladech přechází na Objednatele jejich převzetím v souladu 
s tímto čl. IV této Smlouvy, tj. okamžikem potvrzení Dodacího listu zmocněncem Objednatele 
pro jednání věcná a technická, přičemž podpisem Dodacího listu potvrzuje zástupce 
Objednatele provedení kontroly dle čl. IV, odst. 9 této Smlouvy. Vlastnické právo k Jízdním 
dokladům přechází na Objednatele převzetím Jízdních dokladů. 

 
 

Čl. V 
Smluvní ceny 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Jízdní doklady dle čl. II odst. 1 Smlouvy budou dodávány za 

ceny určené jako součin sjednaných jednotkových cen a množství dodaných příslušných 
druhů Jízdních dokladů (dále jen „Ceny“) a činí: 
 
a) bloková jízdenka    XXX Kč/ks bez DPH;  
b) role do odbavovacích zařízení  XXX Kč/ks bez DPH; 
c) role AVJ     XXX Kč/ks bez DPH; 
d) průkazka PID    XXX Kč/ks bez DPH; 
e) kupon klouzavý PID   XXX Kč/ks bez DPH; 
f) jízdenka přenosná    XXX Kč/ks bez DPH; 
g) kazeta do označovačů   XXX Kč/ks bez DPH; 
h) kontrolní fix     XXX Kč/ks bez DPH; 
i) identifikační průkazka   XXX Kč/ks bez DPH; 
j) holografická etiketa    XXX Kč/ks bez DPH; 
k) samolepka destruktivní holografická XXX Kč/ks bez DPH. 
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2. Ceny uvedené v předchozím odstavci jsou stanovené pro sjednanou technickou specifikaci a 

minimální objednací množství ve smyslu čl. III odst. 7 této Smlouvy a jsou platné pro dodávky 
Jízdních dokladů uskutečněné před oznámením Zhotovitele o zvýšení ceny Jízdních dokladů 
ve smyslu následujících odstavců.  
 

3. Za předpokladu, že roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen v České republice za kalendářní rok 2018, zveřejňovaná Českým 
statistickým úřadem, vyjadřující procentní změnu průměrné cenové hladiny za období 
uplynulých 12 měsíců (dále jen „Index“) přesáhne smluvními stranami předpokládanou výši 2 
%, je Zhotovitel oprávněn navýšit v roce 2019 Ceny, a to o rozdíl zveřejněného Indexu a 
předpokládané výše 2%.  
 

4. Počínaje rokem 2020 je Zhotovitel oprávněn každoročně navyšovat Ceny o roční míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem průměrného Indexu spotřebitelských cen v České republice. Za základ 
bude považována výše Cen dle čl. V odst. 1 této Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy, resp. 
výše Cen Jízdních dokladů ke dni posledního předcházejícího zvýšení Cen. Pro vyloučení 
pochybností se Smluvní strany dohodly, že Ceny se nebudou výše uvedenou úpravou o Index 
nikdy snižovat.  
 

5. Zhotovitel uplatní nárok na navýšení Cen dle odst. 3, popř. 4 tohoto článku formou písemného 
oznámení o zvýšených Cenách, s připojením návrhu dodatku ke Smlouvě, nejpozději do 20. 
ledna kalendářního roku, v němž má ke zvýšení Cen dojít. Nové ceny jsou účinné pro 
dodávky Jízdních dokladů uskutečněné po nabytí účinnosti dodatku o zvýšení Cen. Smluvní 
strany jsou povinny poskytnout maximální součinnost, aby dodatek byl uzavřen a nabyl 
účinnosti do konce měsíce ledna kalendářního roku, v němž má ke zvýšení Cen dojít, aby tak 
předešly případnému vzniku majetkové újmy na straně Zhotovitele. 
 

6. Ceny obsahují veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro uskutečnění dodávek Jízdních 
dokladů Objednateli v souladu s touto Smlouvou, včetně zhotovení Grafického návrhu, popř. 
změny přítisku proměnných údajů na Jízdní doklady, stejně jako náklady s dodávkami 
Jízdních dokladů v souladu s touto Smlouvou, tj. dodávky v max. počtu 40 během 
kalendářního roku, včetně přímo či nepřímo souvisejících nákladů na materiál, tisk, balení, 
skladování Jízdních dokladů po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, bezpečnostní opatření; 
administrativní náklady; mzdové náklady; cestovné; veškeré daně (kromě DPH), cla a 
poplatky; autorské odměny, poplatky a licenční poplatky dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). 
 

7. K Cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle právních předpisů účinných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
 

Čl. VI 
Platební podmínky 

 
 

1. Právo vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) za dodané Jízdní doklady vznikne Zhotoviteli 
ke dni uskutečnění příslušné dílčí dodávky, tj. ke dni převzetí Jízdních dokladů. Tento den je 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). Zhotovitel vystaví fakturu v zákonné 
lhůtě od DUZP. Nezbytnou přílohou faktury bude kopie Dodacího listu k příslušné dodávce 
Jízdních dokladů. 

 
2. Úhradu řádně vystavených faktur bude Objednatel uskutečňovat bezhotovostním převodem 

na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, přičemž její splatnost bude činit alespoň 21 
kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Za datum úhrady závazku se považuje 
datum doručení fakturované částky na účet Zhotovitele. 
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3. V případě, že Objednatel do ukončení této Smlouvy nedá Zhotoviteli Pokyn k dodání 
některých Jízdních dokladů vyrobených Zhotovitelem na základě Výzvy Objednatele, je 
Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za tyto Jízdní doklady ke dni ukončení této Smlouvy. 

 
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 

stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), musí obsahovat rovněž tyto údaje: číslo 
smlouvy Zhotovitele a Objednatele, číslo Výzvy (objednávky), číslo Pokynu k dodání, IČ 
Objednatele a Zhotovitele, razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
5. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona o DPH 

a zákona o účetnictví, nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. VI odst. 4 
Smlouvy nebo její součástí nebude Objednatelem podepsaný předávací protokol 
k fakturovaným Jízdním dokladům nebo bude neúplná nebo nesprávná, je tuto fakturu (nebo 
její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V 
takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury 
běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 
 

6. V případě vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Dílčí smlouvy se doba splatnosti 
příslušné faktury prodlužuje o dobu, která odpovídá době ode dne zjištění vady Objednatelem 
do dne odstranění této vady. 
  

7. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na uveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 
písm. d) zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet uveřejněný, zaplatí 
Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po uveřejnění příslušného účtu v registru 
plátců a identifikovaných osob. 
 

8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel 
pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele 
o jeho úhradě příslušnému správci daně. 
 

 
Čl. VII 

Poddodavatelé 
 

 
1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poddodavatelů ve stejném rozsahu, jako by je 

provedl sám, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních povinností. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé, kteří budou v souvislosti s plněním této 
Smlouvy nakládat s utajovanými informacemi dle Zákona o ochraně utajovaných informací 
nebo k těmto informacím přistupovat, budou k takovému nakládání s utajovanými informacemi 
nebo přístupu k nim oprávněni, zejména budou držiteli platného osvědčení podnikatele dle 
§ 54 Zákona o ochraně utajovaných informací nebo písemného prohlášení podnikatele dle 
§ 15a Zákona o ochraně utajovaných informací opravňujícího poddodavatele k přístupu dle 
ustanovení § 20, odst. 1, písm. a) nebo b) (dle předpokládané formy jejich přístupu 
k utajovaným informacím) Zákona o ochraně utajovaných informací k utajovaným informacím 
stupně VYHRAZENÉ nebo vyššího, a že tito poddodavatelé zabezpečí ochranu utajovaných 
informací, které se týkají této Smlouvy v souladu se Zákonem o ochraně utajovaných 
informací a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje rovněž zajistit, že 
poddodavatel, který neprokáže oprávnění nakládat a přistupovat k informacím v rozsahu 
uvedeném v tomto odstavci, nemůže být a rovněž nebude seznámen s informacemi týkajícími 
se Jízdních dokladů, které podléhají ochraně dle Zákona o ochraně utajovaných informací.  
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Čl. VIII 
Práva k duševnímu vlastnictví 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že při výrobě Jízdních dokladů nebude neoprávněně zasahovat 

do práv třetích osob k průmyslovému vlastnictví. Především se Zhotovitel zavazuje zajistit si 
veškerá nezbytná oprávnění a souhlasy k užití technologií, materiálů a veškerých dalších 
nezbytných věcí a jiných majetkových hodnot, které jsou nezbytné pro řádné plnění této 
Smlouvy.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit si v maximální možné míře připuštěné právními předpisy 

možnost nakládání s majetkovými právy k případným autorským dílům dle Autorského zákona 
vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo užívání takových autorských děl. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje, že udělí Objednateli teritoriálně, časově, věcně, množstevně i 
ve způsobu užití neomezenou výhradní licenci k užití předmětných autorských děl. Cena za 
udělení jakékoli takové licence Objednateli je zahrnuta v Cenách. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Objednatel užíváním Jízdních dokladů neporuší žádné právo 
duševního vlastnictví Zhotovitele nebo třetích osob, a zavazuje se nahradit Objednateli 
veškerou škodu, která by Objednateli v důsledku porušení tohoto závazku Zhotovitele 
případně vznikla. 
 

4. Objednatel prohlašuje a zaručuje Zhotoviteli, že žádný podklad dodaný Zhotoviteli k výrobě 

Jízdních dokladů nezasahuje a neoprávněně nenarušuje práva třetích osob, zejména práva 

autorská, práva k ochranné známce, patentu a k ostatním předmětům duševního vlastnictví 

spojená s dodanými podklady a podklady nejsou poskytnuty bez vědomí a svolení takových 

subjektů, či autorů. Objednatel je obeznámen s tím, že nese plnou právní odpovědnost za 

důsledky vzniklé porušením tohoto prohlášení.  
 

 
Čl. IX 

Odpovědnost za vady, záruka na jakost a reklamační podmínky 
 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za řádné provedení díla dle podmínek stanovených v této 
Smlouvě, zejména za dodržení technické specifikace Jízdních dokladů dle čl. II odst. 2 této 
Smlouvy a schválených Grafických návrhů. 
 

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodaných Jízdních dokladů. Záruční doba  
za jakost činí 48 měsíců ode dne předání příslušných Jízdních dokladů Objednateli. Zhotovitel 
se touto zárukou zaručuje, že předané Jízdní doklady budou po celou záruční dobu splňovat 
smluvené či jinak obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost je podmíněna dodržováním 
následujících skladovacích podmínek Jízdních dokladů: Relativní vlhkosti 50 ± 5% a teploty 

21 2 °C. 
 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady díla, které má dílo 
v době předání Objednateli a/nebo které mu Objednatel oznámí v průběhu záruční doby. 

 
4. Objednatel je povinen při uplatnění reklamace připojit k písemnému reklamačnímu protokolu 

také vadné kusy Jízdních dokladů, jichž se reklamace týká, nebo v případě, že se reklamace 
týká velkého množství Jízdních dokladů, jejich vzorek. Nároky z vad díla budou řešeny 
zejména slevou z Ceny nebo dodáním náhradních Jízdních dokladů dle volby Objednatele. 
Tím nejsou dotčeny ostatní zákonem stanovené nároky Objednatele z vad díla a ze záruky. 

 
5. Lhůta pro posouzení reklamace činí 15 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne, 

kdy bylo vadné dílo od Objednatele doručeno Zhotoviteli včetně reklamačního protokolu. 
 

6. Reklamaci zjevných vad dodávky Jízdních dokladů uplatní zástupci Objednatele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci namátkové prohlídky při převzetí dodávky (čl. IV, 
odst. 9 této Smlouvy). V případě zjištění zjevných vad ve více než 50% dodávky je Objednatel 
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oprávněn odmítnout převzetí celé dodávky. V takovém případě je Zhotovitel v prodlení 
s plněním a zavazuje se nahradit vadnou dodávku nejpozději do 15 dnů ode dne odmítnutí 
převzetí vadné dodávky Objednatelem novou dodávkou.  

 
7. Smluvní strany se zavazují o zjištěných vadách sepsat písemný protokol podepsaný 

oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Protokol bude sepsán ve dvou 
vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. Protokol bude obsahovat 
alespoň: 
a) Identifikaci druhu a množství vadných Jízdních dokladů 
b) Číslo příslušného Dodacího listu 
c) Popis vad 
d) Datum dodání vadné dodávky Objednateli 
e) Datum zjištění vady 
f) Jméno a podpisy zástupců Smluvních stran 

 
8. Nároky vyplývající z vad Jízdních dokladů, které nebyly zkontrolovány v rámci namátkové 

prohlídky při převzetí dodávky (čl. IV, odst. 9 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn uplatnit u 
Zhotovitele bezodkladně poté, co tyto vady zjistí, nejpozději do konce záruční doby za jakost. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít a po dobu platnosti této Smlouvy udržovat v platnosti pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám výkonem podnikatelské činnosti, pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a pojištění proti krádeži, které se bude 
vztahovat na Jízdní doklady. U každého z těchto pojištění bude limit pojistného plnění činit 
alespoň 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Objednatel je kdykoliv 
v průběhu trvání této Smlouvy oprávněn si platnost pojistné smlouvy ověřit. Zhotovitel je 
povinen ji Objednateli předložit do 3 dnů de dne doručení písemné výzvy k předložení. 
 

Čl. X 
Zvláštní ujednání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že při plnění jeho závazků plynoucích z této Smlouvy budou 

uplatněna bezpečnostní opatření, která pro něho plynou z platných právních předpisů  
o zajištění bezpečnostní ochrany ceninové výroby. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit,  
že se s dílčími částmi technické specifikace Jízdních dokladů obsahujícími utajované 
informace související s Jízdními doklady nebudou seznamovat třetí osoby, včetně případných 
poddodavatelů Zhotovitele, pokud to nebude nezbytné k plnění této Smlouvy Zhotovitelem, 
tím není dotčeno ustanovení čl. VII této Smlouvy.  

 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že během přípravy a výroby a uskladnění Jízdních dokladů nedojde 

k úniku či zneužití tiskových podkladů ani rozpracovaného či dokončeného předmětu plnění. 
Zhotovitel se především zavazuje, že Jízdní doklady po provedení Základního tisku (jedná se 
o vytištěné bianco formuláře připravené pro výrobu jízdenek, na které se později tiskne 
požadovaný text) nebudou přemisťovány mimo zabezpečené prostory Zhotovitele bez 
souhlasu Objednatele. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré podklady a materiály převzaté od Objednatele nebo 

vzniklé na základě plnění této Smlouvy neposkytne neoprávněně třetí osobě, ani nebudou 
neoprávněně jinak zpřístupněny třetí osobě.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje vadné a zkušební tisky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou odborně 

a kvalifikovaně zničit a na žádost Objednatele poskytnout o jejich zničení Objednateli písemný 
doklad. 

 

5. Smluvní strany sjednávají, že Ceny Jízdních dokladů uvedené v čl. V této Smlouvy, jsou 

Smluvními stranami považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského 

zákoníku. Smluvní strany se zavazují zajistit ochranu veškerých informací spadajících pod 

obchodní tajemství.  
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Č. XI 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 
1. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s plněním dodávek v souladu s touto Smlouvou, má 

Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Jízdních dokladů 
bez DPH, kterých se takové prodlení týká, za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen 
nárok Objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku prodlení Zhotovitele 
s plněním dodávek. 
 

2. Prodlením Zhotovitele s plněním, na které se vztahuje smluvní pokuta dle čl. XI., odst. 1 této 
Smlouvy, se rozumí: 
a) prodlení Zhotovitele se zhotovením Jízdních dokladů ve lhůtě stanovené v čl. III., odst. 10 

této Smlouvy; 
b) prodlení Zhotovitele s dodáním Jízdních dokladů ve lhůtě stanovené v čl. IV., odst. 7 této 

Smlouvy. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý 
případ porušení povinnosti dle čl. X, odst. 1 až 4 této Smlouvy. 
 

4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. IX odst. 9 této Smlouvy nebo pro případ porušení 
povinnosti předložit na výzvu Objednatele platnou pojistnou smlouvu dle čl. IX odst. 9 této 
Smlouvy ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 

 
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 20 dnů od doručení faktury tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty 

Objednatele k její úhradě Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. 
  

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 2050 Občanského zákoníku. 
 

Čl. XII 
Doručování 

 
1. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle této 

Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně, není-li v této Smlouvě stanoveno v konkrétním 
případě jinak. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá 
jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Smluvní straně, bude-li doručeno osobně, 
doporučenou poštou, kurýrní službou na dále uvedenou adresu příslušné Smluvní strany nebo 
na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Smluvní strana určí v oznámení zaslaném 
druhé Smluvní straně: 

 

Objednatel 

Adresa: 
 

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

 

 
Zmocněnec pro 
jednání věcná a 
technická 

 
Jméno: XXX, XXX 
Telefon: XXX 

E-mail: XXX 

  

  

 

Zhotovitel  
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00 
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Zmocněnec pro 
jednání věcná a 
technická:  

Jméno: XXX, XXX 
Telefon: XXX, XXX 
E-mail: XXX  
 

 
2. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení podle této Smlouvy bude považováno za doručené: 

a) dnem fyzického předání, je-li zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; 
nebo 

b) dnem doručení, je-li zasíláno doporučenou poštou; nebo 
c) dnem odeslání s následným potvrzením neporušeného doručení, v případech, kdy je 

doručováno e-mailem; nebo 
d) desátým pracovním dnem ode dne, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedenými 

způsoby nebude z jakéhokoli důvodu možné, zasláno doporučenou poštou na adresu 
určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu sídla příslušné Smluvní strany 
zapsaného do obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku (bude-li odlišná  
od adresy pro doručování uvedené v této Smlouvě), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli 
důvodu nedojde. 

 
3. V této Smlouvě uvedené adresy, e-mailové adresy a telekomunikační spojení mohou být 

měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé 
Smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) pracovních 
dnů od doručení takového oznámení druhé Smluvní straně. 
 

Čl. XIII 
Odstoupení od Smlouvy 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména, pokud: 

 
a) Zhotovitel neučiní kroky, které je podle této Smlouvy povinen učinit za účelem uzavření 

Dílčí smlouvy, zejména nedoručí ve stanovené lhůtě Objednateli písemné potvrzení 
Výzvy, nebo nepředloží ve stanovené lhůtě Grafický návrh, a tyto kroky neučiní ani po 
opětovné/druhé písemné výzvě ve lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

b) Zhotovitel bude v prodlení s plněním dodávek dle této Smlouvy po dobu delší než 15 
kalendářních dnů; prodlením Zhotovitele s plněním dodávek se rozumí skutečnosti 
definované v čl. XI., odst. 2 odst. a) a b) této Smlouvy jako prodlení Zhotovitele s plněním; 

c) Zhotovitel poruší povinnosti týkající se ochrany utajovaných informací plynoucí mu z této 
Smlouvy nebo ze Zákona o ochraně utajovaných informací; 

d) Zhotovitel nebude mít uzavřenou či nepředloží pojistnou smlouvu dle čl. IX odst. 9 této 
Smlouvy; 

e) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.  

 

2. Odstoupením od této smlouvy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého počátku, 
vzájemná plnění, která si Smluvní strany do ukončení Smlouvy odstoupením od Smlouvy 
poskytly, si obě Smluvní strany ponechají. Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele 
je účinné jeho doručením Zhotoviteli. Dnem účinností odstoupení zanikají rovněž všechny Dílčí 
smlouvy, pokud Zhotovitel nezahájil plnění nebo přípravu na plnění příslušné Dílčí smlouvy, v 
takovém případě je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit náklady, které mu prokazatelně 
vznikly do doručení odstoupení Objednatele Zhotoviteli, tj. náklady na pořízené polotovary, 
materiál a vynaloženou práci. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně bez uvedení důvodu zrušit 
kteroukoli Dílčí smlouvu. Toto svoje oprávnění je Objednatel oprávněn využít kdykoli před 
dodáním Jízdních dokladů. Zrušení Dílčí smlouvy je účinné dnem, kdy Objednatel doručí 
Zhotoviteli písemné oznámení o jejím zrušení. V případě, že dojde ke zrušení Dílčí smlouvy, 
zanikají práva a povinnosti Smluvních stran z této Dílčí smlouvy. Objednatel však bude 
povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které Zhotoviteli prokazatelně vznikly plněním Dílčí 

mailto:drahos.petr@stc.cz
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smlouvy do dne účinnosti jejího zrušení, tj. náklady na pořízené polotovary, materiál a 
vynaloženou práci. Smluvní strany se dohodly, že zrušení Dílčí smlouvy představuje oprávnění 
Objednatele, a Zhotovitel proto nebude mít v jeho důsledku nárok na náhradu jakékoli škody 
nebo jiné sankce s výjimkou náhrady nákladů dle předchozí věty. Nároky Smluvních stran na 
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné sankce vzniklé v důsledku porušení Dílčí smlouvy přede 
dnem účinnosti jejího zrušení nejsou jejím zrušením dotčeny.  

 
4. Smluvní strany výslovně sjednaly, že jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět bez 

uvedení důvodů. Výpovědní doba činí v takovém případě 6 měsíců a běží prvním dnem 
měsíce následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 

 
Čl. XIV 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany jsou povinny si poskytnout veškerou rozumně požadovatelnou součinnost  
a učinit veškeré právní úkony nutné ke splnění účelu a závazků z této Smlouvy. 

 
2. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 
novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením 
a touto Smlouvou jako celkem. To neplatí, bude-li takové ujednání v rozporu se zájmy 
Objednatele. 
 

3. Smluvní strany se domluvily, že vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, § 1765, § 2609 a § 2620 
odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

4. Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy či z její části nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení práv či 
povinností z této Smlouvy či z její části si Smluvní strany ujednaly, že postoupená strana 
nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 
 

5. Smluvní strany jsou oprávněny provést zápočet vzájemných pohledávek pouze po předchozím 
udělení výslovného souhlasu druhé Smluvní strany. 
 

6. Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. 

Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran. 

 

7. Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v 

právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě  

k tomu, že Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam Smlouvě přikládají. 

Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či obchodní praxe. 

 

8. Jakékoli změny a/nebo dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemnou formou  
a podepsány oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak jsou neplatné. Dodatek není 
vyžadován u změn Smlouvy administrativního nebo technického charakteru, jako například 
změna obchodní firmy Zhotovitele, změna zmocněnců Smluvních stran pro jednání věcná a 
technická nebo bankovního spojení pro úhradu faktur Zhotovitele. Tyto změny nabývají 
účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní 
straně. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu 
nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 
 

9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vzorky Jízdních dokladů, které budou 
označeny slovem SPECIMEN, užívat k propagačním a marketingovým účelům. 
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10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že s výjimkou jednotkových Cen 
Jízdních dokladů dle čl. X odst. 5 této Smlouvy, skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. 
Uveřejnění této Smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv zajistí Zhotovitel. 
 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou povinny na žádost třetí osoby poskytovat informace v 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a berou na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této Smlouvy 
(s výjimkou jednotkových cen Jízdních dokladů a utajovaných informací uvedených  
v čl. II odst. 2 této Smlouvy) mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

 
12. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními Občanského 

zákoníku. 
 

13. Smluvní strany se zavazují vyřešit smírem veškeré a jakékoliv spory či nesrovnalosti vzniklé z 
této Smlouvy či v souvislosti s ní. Pokud by Smluvní strany v přiměřené lhůtě, jakékoliv spory 
či nesrovnalosti nevyřešily smírem, budou tyto spory či nesrovnalosti s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy v České republice a podle práva České republiky, kterým se 
tato Smlouva řídí podle dohody všech Smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena v českém 
jazyce.  

 
14. Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních. Každá Smluvní strana obdrží jedno (1) 

vyhotovení Smlouvy.  
 

15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Tato Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou čtyř (4) let ode dne jejího podpisu Smluvními stranami. 

 
16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

 

Příloha č. 1 - Technická specifikace a požadavky na grafické provedení Jízdních dokladů 

 
 
Příloha č. 2 – Smlouva o zachování mlčenlivosti 

 
NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se 
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich 
svobodné a vážné vůle. 
 
 
 
 
V Praze, dne _______________ 
 
 

 V Praze dne ______________ 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  

 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,  
státní podnik 

 
 
 
 
 
______________________________ 

  
 
 
 
 
__________________________________ 

Jméno: Mgr. Martin Gillar  Tomáš Hebelka, MSc 
Funkce: předseda představenstva  generální ředitel 
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___________________________________ 
Jméno: Ing. Ladislav Urbánek   
Funkce: místopředseda představenstva 
 
 
 

  

 


