DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO
1.

Obecná ustanovení

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obsahují obecná ujednání ohledně realizace
jednotlivých Smluv o dílo (jak je tento pojem definován níže) a stanoví podrobnou úpravu práv
a povinností Stran (jak je tento pojem definován níže) v rámci jejich spolupráce.

1.2.

Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka
(dále jen "Objednávka") či smlouva o dílo (dále jen "Smlouva o dílo"). Tyto VOP se použijí
podpůrně, tedy s výjimkou případů, kdy ze samotné Smlouvy o dílo vyplývá odlišná úprava práv
a povinností Stran. Tyto VOP se rovněž nepoužijí v případě, kdy je povahou Díla (jak je tento pojem
definován níže) úprava z nich vyplývající pojmově vyloučena.

1.3.

V těchto VOP:
"Cena Díla" znamená cenu za řádné a komplexní provedení celého Díla a veškerých plnění podle
Smlouvy o dílo ve výši uvedené v Objednávce; Cena Díla je ujednána pevnou částkou, obsahuje
veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo a provedení veškerých s Dílem souvisejících prací, je
nejvyšší přípustná a je platná po celou dobu provádění Díla. Strany vylučují použití všech dispozitivních
ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení Ceny Díla, včetně ustanovení § 2620
odst. 2 Občanského zákoníku. Pokud není v Objednávce uvedeno jinak, Cena Díla není určena odkazem
na rozpočet ani výkazem výměr;
"ČSN" znamená platné (závazné i doporučené) české státní normy (včetně ČSN EN a ČSN ISO);
"Dílo" znamená (pokud Objednávka neurčuje jinak) provedení projekčních, přípravných, výrobních,
stavebních a stavebně montážních prací nutných k přípravě provedení Stavby, k jejímu řádnému
provedení, k jejímu dokončení ve stanovených milnících, k předání Stavby Objednateli, k její kolaudaci
a k následnému užívání a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně
zpracování Dokumentace Zhotovitele. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou
podrobně specifikovány v Objednávce. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí
veřejnoprávních a jiných orgánů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla, kolaudaci a užívání
Díla, nebudou-li obstarána Objednatelem nebo zástupci Objednatele. Dílo zahrnuje provedení veškerých
změn;
"Dokumentace Zhotovitele" znamená (neurčuje-li Objednávka jinak) společně dokumentaci
pro provedení Stavby (realizační dokumentace); dokumentaci skutečného provedení Stavby; kontrolní
a zkušební plán; plán kontroly a řízení jakosti; dokumentaci pro obsluhu; protokoly; a jakoukoliv jinou
dokumentaci, která je nezbytná a obvyklá pro řádné a/nebo včasné provedení Stavby a/nebo poskytnutí
plnění podle Smlouvy o dílo;
"DPH" znamená aplikovatelnou daň z přidané hodnoty uplatňovanou v souladu s příslušnými právními
předpisy;
"Exekuční řád" znamená zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění;
"Občanský soudní řád" znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění;
"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
"Objednatel" znamená Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 000 05 886, se sídlem
Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 847;
"Objednávka" má význam uvedený v Odstavci 1.2;
"Pracovní den" znamená jakýkoli den (s výjimkou sobot a nedělí), který není státním svátkem ani
státem uznaným dnem pracovního volna, ve kterém banky v České republice poskytují běžné služby
veřejnosti;
"Smlouva o dílo" má význam uvedený v Odstavci 1.1;
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"Stavba" znamená soubor staveb, terénních úprav a staveb infrastruktury (tj. zejména inženýrských sítí)
a dalších objektů. Detailní specifikace Stavby, jejího požadovaného provedení a určení účelu je uvedeno
v Objednávce;
"Stavební zákon" znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění;
"Staveniště" znamená reálný prostor staveniště Stavby;
"Strany" znamená Objednatele a Zhotovitele;
"VOP" má význam uvedený v Odstavci 1.2;
"Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob" znamená zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
"Zákon o přeměnách obchodních společností" znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, v platném znění; a
"Zhotovitel" má význam uvedený v Objednávce.
1.4.

Pokud z kontextu Smlouvy o dílo (VOP) jednoznačně neplyne něco jiného:
1.4.1.

nadpisy užívané v těchto VOP slouží pouze pro snazší orientaci a při výkladu Smlouvy o dílo
(VOP) se k nim nepřihlíží;

1.4.2.

slova použitá v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak a slova vyjadřující určitý rod
zahrnují i ostatní rody;

1.4.3.

odkazy na "osobu" zahrnují i právnické osoby a sdružení osob bez právní subjektivity a určitá
osoba zahrnuje její právní nástupce a přípustné postupníky; a

1.4.4.

odkazy na Články, Úvodní ustanovení a Přílohy jsou odkazy na články, úvodní ustanovení
a přílohy Smlouvy o dílo (VOP).

2.

Objednávka

2.1.

Návrh Objednatele na uzavření Smlouvy o dílo adresovaný Zhotoviteli (resp. nabídka) může mít formu
Objednávky. Doručená podepsaná Objednávka je návrhem Objednatele na uzavření Smlouvy o dílo
adresovaným Zhotoviteli (resp. nabídkou) ve smyslu ustanovení §§ 1731 až 1739 Občanského
zákoníku.

2.2.

Zhotovitel (i) akceptací Objednávky (přijetím nabídky); nebo (ii) zahájením prací na Díle ve lhůtě
stanovené pro akceptaci Objednávky bez výslovné akceptace Objednávky (bez přijetí nabídky) stvrzuje
svůj bezvýhradný a plný souhlas (v plném rozsahu) s Objednávkou (a s veškerými podmínkami tam
uvedenými) a s těmito VOP a mezi Stranami vzniká platná Smlouva o dílo.

2.3.

Objednávka (resp. nabídka) bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
2.3.1.

identifikační údaje Objednatele (údaje dle obchodního rejstříku včetně spisové značky, sídlo,
IČO, DIČ, případně údaje dle jiné evidence);

2.3.2.

jméno a podpis oprávněné osoby za Objednatele k uskutečnění Objednávky včetně razítka
Objednatele;

2.3.3.

identifikační údaje Zhotovitele (IČO, DIČ, sídlo, případně údaje dle jiné evidence);

2.3.4.

jednoznačné určení Díla a předmětu Díla;

2.3.5.

adresu místa provedení nebo předání Díla, pokud není shodná se sídlem Objednatele, popřípadě
požadavek na způsob dopravy, způsob předání a dále požadavek na veškeré doklady k
provedenému Dílu;

2.3.6.

celkovou Cenu Díla bez DPH; a

2.3.7.

termín předání Díla.
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2.4.

Zhotovitel akceptuje Objednávku připojením podpisu odpovědné osoby (a zpravidla razítka) na
formulář Objednávky zaslaný Objednatelem Zhotoviteli a odesláním takto podepsané Objednávky zpět
Objednateli. Na formulář Objednávky musí být doplněny tyto náležitosti:
2.4.1.

jméno a podpis oprávněné osoby za Zhotovitele k akceptaci Objednávky; a

2.4.2.

evidenční číslo Objednávky (smlouvy) přiřazené Zhotovitelem, pokud bylo přiděleno.

2.5.

Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů kterékoli Strany, povinná
Strana se zavazuje bezodkladně informovat oprávněnou Stranu o nových identifikačních údajích.

2.6.

Smluvní vztah, resp. Smlouva o dílo, vzniká v okamžiku bezvýhradné akceptace Objednávky (nabídky)
Zhotovitelem. Pokud Zhotovitel neakceptuje Objednávku (resp. nabídku) bezvýhradně, smluvní vztah
nevzniká. V případě, že Zhotovitel připojí k Objednávce (resp. nabídce), své protinávrhy, vzniká
smluvní vztah až v okamžiku potvrzení těchto protinávrhů Objednatelem.

2.7.

Pokud Zhotovitel započne s plněním Díla ve lhůtě stanovené pro akceptaci Objednávky (přijetí
nabídky), má se za to, že Objednávku (nabídku) bezvýhradně akceptoval.

2.8.

Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že součástí smluvního ujednání mezi Stranami je
(a Smlouvu o dílo vždy tvoří) (i) text a veškeré přílohy Objednávky (včetně dokumentů, na které
odkazuje Objednávka nebo na které odkazují přílohy Objednávky, aniž by tyto další dokumenty musely
tvořit Přílohu Objednávky) a (ii) tyto VOP. Odkaz na Smlouvu o dílo uváděný kdekoliv v těchto VOP
nebo v textu Objednávky zahrnuje odkaz na celé smluvní ujednání mezi Stranami včetně Objednávky;
příloh Objednávky; dokumentů, na které odkazuje Objednávka nebo na které odkazují přílohy
Objednávky (aniž by tyto další dokumenty musely tvořit Přílohu Objednávky) a těchto VOP.

3.

Předmět Smlouvy o dílo

3.1.

Předmětem Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí a za podmínek
uvedených ve Smlouvě o dílo (těchto VOP) Dílo a tomu odpovídající závazek Objednatele řádně a včas
dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní Cenu Díla.

3.2.

Nevyplývá-li z Objednávky (Smlouvy o dílo) opačně, Dílo zahrnuje realizaci Stavby, která je detailněji
popsána a znázorněna v dokumentaci tvořící součást Objednávky (Smlouvy o dílo) nebo na kterou
Objednávka (Smlouva o dílo) odkazuje, kterou Zhotovitel obdržel (nebo, se kterou měl možnost se
seznámit) před uzavřením Smlouvy o dílo (před akceptací Objednávky); zpracování dokumentace
pro provedení Stavby; zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby; zajištění úspěšného
provedení všech zkoušek a revizí (včetně zajištění všech protokolů z těchto zkoušek a revizí)
potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu a pro následné provozování předmětu Díla; zajištění
vydání všech certifikátů, protokolů, rozhodnutí, souhlasů a jiných dokladů potřebných pro vydání
kolaudačního souhlasu a následné provozování předmětu Díla, včetně zajištění vydání průkazu
způsobilosti Díla ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění (je-li vyžadován);
zajištění vydání kolaudačního souhlasu, případně také zajištění nabytí jeho právní moci, pokud
kolaudační souhlas nabývá právní moci. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby potřebné pro
řádné užívání Stavby bez ohledu na to, zda určitá část Díla je nebo není uvedena v dokumentaci, je-li
její provedení nezbytné pro řádné fungování a užívání Stavby nebo je-li její provedení zřejmé vzhledem
k tomu, že by bez jejího provedení nebylo možno provést jinou část Díla. Dílo zahrnuje, mimo jiné,
stavby a práce dočasné povahy nutné k provedení Díla.

3.3.

V případě, že byly či budou Zhotoviteli ze strany Objednatele předány jakékoli materiály či věci
potřebné k realizaci Díla, je Zhotovitel povinen tyto věci řádně opatrovat až do okamžiku jejich
zapracování do Díla, přičemž předáním těchto věcí či materiálů Zhotoviteli (o čemž bude pořízen
předávací protokol) přechází na Zhotovitele nebezpečí škody ohledně těchto věcí či materiálů, a to až
do okamžiku řádného předání Díla Objednateli. Nebude-li stanoveno jinak, má se za to, že cena těchto
věcí a materiálů je zohledněna v Ceně Díla (tedy Cena Díla se o hodnotu těchto věcí a materiálů
nezvyšuje), přičemž nebudou-li tyto věci Zhotovitelem v rámci provádění Díla využity, je Zhotovitel
povinen tyto věci předat současně s Dílem zpět Objednateli.

3.4.

V případě jakéhokoliv rozporu se Objednatel a Zhotovitel dohodnou o přednosti jakéhokoliv dokumentu
a/nebo instrukce s tím, že kogentní (donucující) ustanovení obecně závazného právního předpisu budou
vždy převažovat. Pokud Zhotovitel před zahájením příslušných prací na Díle identifikuje nesprávné
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nebo nevhodné normy, podle kterých by Dílo nemělo být realizováno, uvědomí o takové skutečnosti
Objednatele, který rozhodne o dalším postupu, například o změně normy v dokumentaci Objednatele.
V případě, že Zhotovitel na nesprávnost nebo nevhodnost normy Objednatele neupozorní, přičemž
Zhotovitel mohl tuto nesprávnost nebo nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, nese
odpovědnost za újmu z toho vzniklou včetně ušlého zisku.
3.5.

Zhotovitel je před započetím Díla povinen zjistit s vynaložením odborné péče, zda řádnému provedení
Díla nebrání žádné skryté překážky. Případnou existenci těchto překážek je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli, prokázat jejich závažnost a charakter a navrhnout
alternativní řešení. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti stanovené v tomto Odstavci 3.5 (pokud jde
o včasné zjištění skrytých překážek a informování Objednatele), nese veškeré náklady související
s odstraněním těchto vad či realizací Díla jiným vhodným způsobem a veškerou s tím související
odpovědnost včetně odpovědnosti za prodlení.

4.

Pojištění Zhotovitele

4.1.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od uzavření Smlouvy o dílo (akceptace
Objednávky) zajistit veškerá platná stavební pojištění Díla proti všem rizikům, které bude pokrývat
zejména (a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životě, zdraví nebo majetku třetích osob a
(b) pojištění odpovědnosti za ztráty a škody na majetku Objednatele (pojištění hmotné ztráty a škody na
Díle nebo jeho části) v souvislosti s prováděním Díla, a to vše (u každého jednotlivého pojištění) ve výši
pojistného plnění přinejmenším odpovídajícímu (rovnajícímu se) Ceně Díla podle Objednávky
(Smlouvy o dílo).

4.2.

Zhotovitel je povinen veškerá taková pojištění udržovat v platnosti a plné účinnosti po celou dobu
provádění Díla až do okamžiku řádného protokolárního předání a převzetí Díla a odstranění všech vad a
nedodělků (včetně vad ze záruky za jakost).

4.3.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy, a to do pěti
(5) Pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo (akceptace Objednávky). Převzetí pojistky
Objednatelem nebude považováno za potvrzení vhodnosti nebo přiměřenosti sjednaného pojištění.
Zhotovitel bude platit pojistné a udržovat pojištění v platnosti a účinnosti, nebude je rušit ani nebude
omezovat rozsah pojistného krytí nebo pojištěných rizik ani je jakkoli jinak měnit bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.

4.4.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit kopii pojistné smlouvy a pojistku nebo zajistit
trvání pojištění v souladu se Smlouvou o dílo (VOP) bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto
pojištění sám na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn tyto náklady započíst proti nároku
Zhotovitele na úhradu Ceny Díla (její části) nebo jiných pohledávek Zhotovitele za Objednatelem.

4.5.

V případě, kdy Cena Díla bude podle konkrétní Objednávky (Smlouvy o dílo) vyšší než 10.000.000,Kč, včetně DPH, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jakékoliv plnění z uvedené pojistné smlouvy
vztahující se k provádění Díla bylo vinkulováno ve prospěch Objednatele, což Zhotovitel zajistí ve lhůtě
pěti (5) Pracovních dní ode dne akceptace Objednávky (uzavření Smlouvy o dílo) a potřebné doklady
předá Objednateli.

5.

Prohlášení a ujištění

5.1.

Zhotovitel prohlašuje, ujišťuje a zaručuje Objednateli k datu podpisu této Smlouvy a po celou dobu
jejího trvání, že:
5.1.1.

tato Smlouva byla Zhotovitelem řádně schválena a podepsána a zakládá platný a právně
závazný závazek Zhotovitele, vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami v ní uvedenými;

5.1.2.

podpisem ani plněním této Smlouvy Zhotovitel neporuší žádné ustanovení svých
zakladatelských dokumentů (v případě, že Zhotovitel je obchodní společností nebo jinou
právnickou osobou) ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Zhotovitel stranou,
nebo kterým je Zhotovitel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis
nebo rozhodnutí státního orgánu;

5.1.3.

Zhotovitel (v případě, že Zhotovitel je obchodní společností) je obchodní společností řádně
založenou a existující v souladu s právem České republiky;
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5.1.4.

Zhotovitel si je vědom a je seznámen s tím, co je vyžadováno pro účely zhotovení Díla, má
veškeré dovednosti, zkušenosti i prostředky umožňující mu poskytovat plnění v souladu se
Smlouvou o dílo (VOP) a získal veškerá povolení, oprávnění a souhlasy potřebné pro činnost
Zhotovitele a plnění veškerých závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo (VOP);

5.1.5.

podle nejlepšího vědomí Zhotovitele se Zhotovitel nenachází v úpadku ve smyslu § 3 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
nehrozí prohlášení úpadku Zhotovitele a proti Zhotoviteli ani nebyl podán insolvenční návrh;

5.1.6.

podle nejlepšího vědomí Zhotovitele neprobíhá proti Zhotoviteli žádné soudní, rozhodčí ani
správní řízení, které by mohlo negativně ovlivnit platnost, účinnost nebo vynutitelnost
Smlouvy o dílo nebo plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo (VOP),
ani nehrozí zahájení žádného takového řízení;

5.1.7.

podle nejlepšího vědomí Zhotovitele žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy
nemá vůči Zhotoviteli žádné vykonatelné pohledávky, proti Zhotoviteli není podle jeho
nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle Exekučního řádu, ani řízení o výkon rozhodnutí
podle Občanského soudního řádu, a Zhotovitel nemá ani žádné nedoplatky na daních či
obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní právo
nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkon povinnosti Zhotovitele k provedení
souvisejících plateb;

5.1.8.

se v plném rozsahu seznámil s veškerou dokumentací týkající se Díla, s rozsahem a povahou
plnění, které bude plnit na základě Smlouvy o dílo;

5.1.9.

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro plnění jeho povinností podle
Smlouvy o dílo (VOP) (včetně zhotovení Díla);

5.1.10.

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění povinností podle
Smlouvy o dílo (VOP) (včetně provedení Díla) nezbytné;

5.1.11.

před uzavřením Smlouvy o dílo (akceptací Nabídky) převzal veškeré nezbytné podklady
pro řádné a včasné provedení Díla a Zhotovitel prohlašuje a má k dispozici veškerá
rozhodnutí, povolení, souhlasy, stanoviska, vyjádření, licence a jiné doklady, které jsou
nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, a že tyto doklady jsou postačující k tomu,
aby mohl Dílo řádně a včas zahájit, zhotovit a dokončit;

5.1.12.

prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy o dílo
(akceptace Objednávky), i podklady a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, a
že je shledal bezchybnými a vhodnými;

5.1.13.

sjednaná Cena Díla a způsob plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo (včetně
zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje
všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech;

5.1.14.

je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce
trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění Smlouvy o dílo;

5.1.15.

všechny podklady pro realizaci Díla jsou srozumitelné a úplné, že neshledal žádné jejich
nedostatky či nevhodnost, a že je podle těchto podkladů schopen provést Dílo v souladu
s veškerými právními předpisy a normami, které se vztahují k předmětu Díla a v souladu
s požadavky vyplývajícími ze Smlouvy o dílo;

5.1.16.

proti Zhotoviteli (v případě, že Zhotovitel je obchodní společností nebo jinou právnickou
osobou) nebylo zahájeno (ani nehrozí zahájení) trestního řízení pro některý z trestných činů
uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a neexistují
okolnosti, které by vedly nebo mohly vést k zahájení tohoto řízení;

5.1.17.

Zhotovitel (v případě, že Zhotovitel je obchodní společností nebo jinou právnickou osobou)
nebyl odsouzen za žádný z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob; Zhotoviteli nebyl uložen žádný trest a/nebo ochranné
opatření ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;
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5.2.

5.1.18.

na Zhotovitele (v případě, že Zhotovitel je obchodní společností nebo jinou právnickou osobou)
nebylo podáno trestní oznámení pro některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; a

5.1.19.

Zhotovitel (v případě, že Zhotovitel je obchodní společností nebo jinou právnickou osobou)
není pachatelem, spolupachatelem a/nebo účastníkem trestného činu, ani se jiným způsobem
nepodílel na jakékoli trestné činnosti ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob, a to i v případě, došlo-li k zániku trestní odpovědnosti Zhotovitele z důvodu promlčení
trestní odpovědnosti a/nebo z důvodu účinné lítosti; a

5.1.20.

Zhotovitel není ani právním nástupcem jakékoli osoby, která by se dopustila jednání
zakládajícího okolnosti uvedené v Odstavci5.1.16 až 5.1.19.

Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou (2) Pracovních dnů písemně informovat Objednatele o:
5.2.1.

podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti Zhotoviteli; a/nebo, vydání rozhodnutí
o prohlášení úpadku Zhotovitele; a/nebo, vydání rozhodnutí o řešení úpadku Zhotovitele, a to
jakoukoli formou; a/nebo vydání usnesení o nařízení exekuce na majetek Zhotovitele podle
Exekučního řádu; a/nebo, vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle Občanského
soudního řádu proti Zhotoviteli v důsledku nesplnění vykonatelné povinnosti; a/nebo
rozhodnutí valné hromady Zhotovitele;

5.2.2.

rozhodnutí soudu o zrušení Zhotovitele (v případě, že Zhotovitel je obchodní společností nebo
jinou právnickou osobou) bez právního nástupce s likvidací;

5.2.3.

přijetí (v případě, že Zhotovitel je obchodní společností) projektu přeměny podle Zákona
o přeměnách obchodních společností, jakož i o datu jeho založení do sbírky listin příslušného
rejstříkového soudu; a/nebo rozhodnutí kteréhokoli orgánu Zhotovitele o přeměně podle
Zákona o přeměnách obchodních společností, jakož i o jiných organizačních opatřeních
majících obdobné účinky, které jsou spojeny s jakoukoli formou přeměny obchodní
společnosti;

5.2.4.

změně v majetkové struktuře Zhotovitele, případně koncernu, jehož je Zhotovitel součástí,
s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;

5.2.5.

omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
Smlouvy o dílo, a to bez ohledu na to, na základě jaké právní skutečností k omezení či
ukončení dochází; a/nebo vydání jakéhokoli rozhodnutí orgánu veřejné moci, a to
i nepravomocného, v důsledku něhož došlo a/nebo jen hrozí omezení či ukončení činností
Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy o dílo;

5.2.6.

všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele
vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy o dílo či se Smlouvou o dílo souvisejících;

5.2.7.

jakékoli další změně v prohlášeních a zárukách a o jakékoli podstatné okolnosti ve vztahu
ke Smlouvě o dílo nebo k právnímu nebo ekonomickému postavení Zhotovitele; a

5.2.8.

každé další okolnosti, jež může být důležitá pro transakci upravenou Smlouvou o dílo
a pro právní a ekonomické postavení Zhotovitele a/nebo Objednatele.

5.3.

Zhotovitel neprodleně uhradí Objednateli veškeré škody, náklady a výdaje, které mu vzniknou
z důvodu, že jakékoli z výše uvedených prohlášení a záruk Zhotovitele se ukáže být nepravdivým
a/nebo neúplným.

5.4.

Zhotovitel se dále zavazuje, že veškerá výše uvedená prohlášení a záruky budou do řádného splnění
veškerých závazků Zhotovitele podle Smlouvy o dílo (VOP) pravdivá a plně účinná s výjimkou těch
prohlášení a záruk, k jejichž změně dojde v důsledku jednání schváleného Objednatelem.

5.5.

V případě, že se kterékoli z výše uvedených prohlášení a záruk Zhotovitele ukáže být nepravdivé a/nebo
neúplné, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.6.

Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a zaručuje vůči Objednateli, že ke dni, ke kterému Zhotovitel
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podepsal Smlouvu, bylo každé z výše uvedených prohlášení a záruk Zhotovitele pravdivé, úplné a nikoli
zavádějící, a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel na tato prohlášení, ujištění a záruky spoléhá.
6.

Provádění díla

6.1.

Zhotovitel je povinen řádně a včas zahájit, zhotovit a dokončit Dílo a odstranit jeho vady a nedodělky
v souladu se Smlouvou o dílo a k plné spokojenosti Objednatele.

6.2.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s pokyny
Objednatele, Smlouvou o dílo (včetně zadávací dokumentace), platnými právními předpisy (zákony i
podzákonnými právními předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení), podle ČSN, v souladu s
veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č.
305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, oborovými normami a
doporučeními výrobců. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi s sebou
v rozporu, rozhodující pro účely Smlouvy o dílo bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení (neurčíli Objednatel výslovně jinak).

6.3.

Zhotovitel je zejména povinen při provádění Díla postupovat v souladu s pokyny Objednatele či osoby,
kterou Objednatel za účelem plnění Smlouvy o dílo určí. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky
a pokyny Objednatele k Dílu i jeho částem a zapracovat je do prováděného Díla. Bude-li mít Zhotovitel
za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace Díla neúplné či nevhodné, je
povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování
pokynů. V případě, že některý z postupů či pokynů navržených Objednatelem bude v rozporu
s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele
bezodkladně upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými
normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky Objednatele.

6.4.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí
převzatých od Objednatele v rámci provádění Díla, prokázat mu závažnost a charakter těchto nedostatků
a dohodnout se s Objednatelem buď na dodání náhradních či alternativních věcí nebo navrhnout
Objednateli alternativní způsob provádění Díla.

6.5.

Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli na výzvu stav provádění Díla a jeho jednotlivých částí
a v případě výskytu alternativních možností provedení Díla si vyžádat od Objednatele koncepční
schválení tohoto způsobu provedení.

6.6.

Zhotovitel je povinen umožnit kdykoli Objednateli či jím pověřeným osobám na výzvu prohlídku
a kontrolu Díla v jakémkoli stadiu rozpracovanosti.

6.7.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně
nejméně tři (3) Pracovní dny předem. Pokud bude situace na Stavbě vyžadovat okamžité řešení
s ohledem na postup prací, Strany prověří zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření
provedou Strany zápis do stavebního deníku. Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části
Stavby.

6.8.

Zhotovitel si na vlastní náklady opatří všechny pomůcky, nástroje, materiály, skladové prostory a další
věci nezbytné k provedení Díla v souladu se Smlouvou o dílo (VOP).

6.9.

Veškeré práce budou prováděny a materiál používán přísně v souladu s technickými a právními
předpisy. Zhotovitel bude dodržovat všechny platné předpisy, ustanovení, dohody a zákony týkající se
bezpečnosti práce, péče o zdraví a sociální péče.

6.10.

Zhotovitel bude informovat v případech, kdy to vyžaduje zákon, příslušné státní orgány a zajistí
provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel bude informovat
Objednatele o všech rozhodnutích přijatých zástupci místních správních orgánů, pokud by tato
rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provedení Díla.

6.11.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobně a/nebo prostřednictvím jednoho nebo více subdodavatelů
schválených Objednatelem. V případě, že Zhotovitel bude provádět Dílo nebo jeho část pomocí
subdodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám.
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6.12.

Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který podle
názoru Objednatele není způsobilý k provedení Díla (jeho části) nebo neplní řádně a včas své
povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu odvoláním takového subdodavatele.
Odvolání subdodavatele nebude důvodem pro změnu doby pro provedení Díla ani pro změnu výše Ceny
Díla.

6.13.

Objednatel a zástupce Objednatele je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal
z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho
subdodavatelem, která podle názoru Objednatele nebo zástupce Objednatele zneužívá své funkce a/nebo
není způsobilá k provádění Díla (jeho části) nebo neplní řádně a včas své povinnosti nebo jejíž činnost
při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla je podle uvážení Objednatele a/nebo zástupce
Objednatele nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem a/nebo
zástupcem Objednatele.

6.14.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli povinnosti podle Smlouvy o dílo nebo pokynu
Objednatele (včetně povinností a pokynů týkajících se provádění Díla a povinností a pokynů týkajících
se řešení odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nebo ze záruky za jakost Díla) má Objednatel právo
zajistit splnění této povinností nebo pokynu prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn tyto náklady započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla (její části)
nebo jiných pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, případně je oprávněn úhradu těchto nákladů
čerpat z poskytnutého zajištění.

6.15.

Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele a pokyny zástupce Objednatele ve všech
záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze
od Objednatele nebo od zástupce Objednatele.

6.16.

Zhotovitel bude při provádění Díla respektovat a plnit podmínky povolení, rozhodnutí, stanovisek
a závazných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy, organizací a podmínky vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury.

6.17.

Zhotovitel před zahájením provádění Díla předloží Objednateli veškeré doklady a podklady týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárních opatření ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění,
a je povinen vést tuto dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy po celou dobu provádění
Díla.

6.18.

Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou
odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako nářadí, stavebních
mechanismů a vybavení Zhotovitele na Staveništi.

6.19.

Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad nebo nedodělků:
6.19.1.

odpovídá za poškození podzemních inženýrských sítí, které budou vyznačeny na Staveništi
nebo Zhotoviteli předány při předání Staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí
dokumentace předané Zhotoviteli;

6.19.2.

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 (včetně pracovníků subdodavatele Zhotovitele) byly řádně instruovány a
plnily veškeré pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví podle právních předpisů a/nebo vydané
zástupcem Objednatele a/nebo Objednatelem;

6.19.3.

odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a Staveniště, včetně
zařízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná bezpečnostní
opatření včetně (mimo jiné) výstražného značení, dočasného oplocení Staveniště, denní
a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právními předpisy;

6.19.4.

nese nebezpečí škody vzniklé na jakékoli části Díla, zařízení nebo materiálu až do doby
protokolárního převzetí bezvadného Díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí
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za škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění Díla;
6.19.5.

zajistí ostrahu Staveniště a bude dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil
způsobit Objednateli hmotnou škodu;

6.19.6.

zamezí přístupu nepovolaných osob na Staveniště;

6.19.7.

učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na Staveništi
i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku;

6.19.8.

učiní všechna potřebná opatření k tomu, aby nedocházelo k zasahování do práv třetích osob
zejména následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin vznikajících
v důsledku jeho činnosti;

6.19.9.

učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda,
odpadní voda a průmyslový odpad ze Staveniště, vznikající následkem provádění Díla,
nepřesáhly hodnoty předepsané právními předpisy nebo příslušnými správními orgány.
Zhotovitel v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných
závazků vůči nim;

6.19.10.

bude při provádění všech prací dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a ochraně života
a zdraví pracovníků na Staveništi;

6.19.11.

odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy
vlastních prací a zajistí jejich dodržování na Staveništi;

6.19.12.

bude během realizace Díla minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní
zástavbu; a

6.19.13.

je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění, původcem odpadů vznikajících při provádění Díla. Zhotovitel je odpovědný
za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem
o odpadech.

6.20.

Během provádění Díla bude Zhotovitel na Staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat
pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze Staveniště
a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude
je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce
Objednatele nebo Objednatele, může být provedení odklízecích a úklidových prací zajištěno
Objednatelem na náklady Zhotovitele.

6.21.

Zhotovitel si před zahájením provádění Díla zajistí u Objednatele pro své pracovníky externí průkazy
(popř. identifikační karty) opravňující ke vstupu do prostor Objednatele a případně školení nařízené
interními směrnicemi Objednatele.

6.22.

Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací Díla a plněním monitorovacích
indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány.

6.23.

Zhotovitel bude chránit zájmy Objednatele s nejvyšší odbornou péčí. Zhotovitel se po celou dobu
pro provádění Díla a až do převzetí a předání celého Díla Objednateli zdrží veškerých takových
vlastních aktivit, a to i ve spojení se třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy
Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. Zhotovitel zajistí, aby povinnosti podle tohoto
Odstavce 6.23 dodržovali i jeho zaměstnanci a subdodavatelé.

6.24.

Zhotovitel umožní vstup do svých objektů a na pozemky související s Dílem a jeho realizací pověřeným
osobám, zejména zaměstnancům Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva financí České
republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších
oprávněných orgánů statní správy.

6.25.

Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele a/nebo zástupce Objednatele
i subdodavatelé Zhotovitele, se budou účastnit kontrolních dnů, které se budou konat minimálně jednou
(1) týdně (nebude-li písemně dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla.
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Kontrolní dny bude svolávat Objednatel a/nebo zástupce Objednatele.
6.26.

Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do předání
a převzetí celého Díla Objednatelem. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění
Smlouvy o dílo, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění
Smlouvy o dílo, která budou po jejich přijetí pro obě Strany závazná.

6.27.

Během každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele a/nebo Objednatel pořizovat zápis
z kontrolního dne, který bude všemi Stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny
Objednatele a/nebo zástupce Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné,
avšak nebudou žádným způsobem měnit Smlouvu o dílo nebo její upravené znění. Nevyplývá-li
z povahy věci nebo písemné dohody Stran něco jiného, považují obě Strany lhůtu do konání dalšího
řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy
nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.

6.28.

Ode dne převzetí Staveniště až do úplného odstranění všech vad a nedodělků Díla Zhotovitel povede
stavební deník v souladu se Stavebním zákonem a prováděcím právním předpisem, do kterého bude
pověřený pracovník Zhotovitele, jehož jméno bude uvedeno ve stavebním deníku, zaznamenávat údaje
týkající se provádění Díla.

6.29.

Stavební deník bude kdykoli v pracovní době k dispozici zástupci Objednatele a Objednateli ke kontrole
a k provádění zápisů.

6.30.

Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy Objednatel, zástupce Objednatele a další osoby
podle Stavebního zákona. Stavební deník bude veden se dvěma (2) průpisy.

6.31.

Veškeré zápisy některé ze Stran ve stavebním deníku musí být podepsány oběma Stranami, nebo u nich
musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé Strany. Obě Strany se zavazují vyjádřit se
k zápisu Strany ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě tří (3) Pracovních dnů od provedení zápisu.
Pokud bude situace na Stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Strany
zápis ve stavebním deníku projednat bezodkladně.

7.

Nebezpečí škod a vlastnické právo

7.1.

Vlastníkem Díla a všech do něho zapracovaných součástí bude po celou dobu provádění Díla
Objednatel.

7.2.

Nebezpečí škod na zhotovovaném předmětu Díla nese od okamžiku započetí s prováděním Díla až
do řádného provedení, předání a protokolárního převzetí Díla Zhotovitel.

8.

Předání Díla

8.1.

Po řádném dokončení Díla podle Smlouvy o dílo předá Zhotovitel Dílo Objednateli na základě
předávacího protokolu.

8.2.

Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li mít veškeré vlastnosti stanovené Smlouvou o dílo,
podklady k provedení Díla a obecně závaznými právními předpisy, pokyny Objednatele, technickými
normami včetně ČSN, obchodními zvyklostmi a nebude-li mít vady a nedodělky.

8.3.

Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít Dílo s drobnými vadami a nedodělky, které
nebrání užívání a provozu Díla.

8.4.

Do předávacího protokolu se vždy zaznamenají vady Díla, a to zároveň s termínem pro jejich
odstranění. V případě, že Dílo má vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn předání Díla protokolárně
odmítnout. V tomto případě je Zhotovitel povinen tyto vady bez zbytečného odkladu odstranit
a opětovně vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Dílo se považuje za předané okamžikem podepsáním
předávacího protokolu bez vytknutí jakýchkoliv vad Díla.

8.5.

Pokud to vyžaduje zvláštní povaha Díla, dohodnou se Strany na zkušebním provozu Díla. Dohoda bude
obsahovat minimálně termín spuštění Díla a délku zkušebního provozu Díla. Po dobu zkušebního
provozu je Objednatel oprávněn kontrolovat provoz Díla a Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu
Objednatele, i bez takové výzvy, odstraňovat vady Díla, které se při zkušebním provozu projeví.
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8.6.

K zahájení přejímacího řízení (nevyplývá-li z Objednávky jinak) připraví Zhotovitel doklady o řádném
provedení Díla a/nebo části Díla, a to zejména písemné čestné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo je
prosté práv třetích osob a že bylo provedeno a dokončeno v souladu se Smlouvou o dílo, schválenou
dokumentací, platnými právními předpisy České republiky (včetně obecných požadavků pro výstavbu,
Stavebního zákona a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění), rozhodnutími a povoleními,
ČSN, stanovisky dotčených orgánů státní správy, závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy,
rozhodnutími dotčených orgánů státní správy, stanovisky vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury; originál stavebního deníku; protokoly o zkouškách, včetně certifikátů všech použitých
materiálů; revizní zprávy a protokoly UTZ; atesty použitých materiálů (atesty si může Zhotovitel
v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého
stavebního (technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky); doklad o uložení odpadu ze
stavební činnosti; doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (technické listy, prohlášení o vlastnostech
apod.) v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, v platném znění a souvisejícími obecně
závaznými právními předpisy. Vylučuje se použití Článku 5., odstavců (a), (b), (c) Nařízení EP a Rady
(EU) č. 305/2011, v platném znění (tzn. Zhotovitel je povinen předat výše uvedené doklady i
v případech, uvedených v těchto odstavcích); kolaudační souhlas; dokumentaci skutečného provedení
Stavby; a další doklady potvrzující jakost Díla.

8.7.

Po skončení zkušebního provozu, pokud nebude mít Dílo vady a nedodělky, předá Zhotovitel Dílo
Objednateli, a to na základě předávacího protokolu podle Odstavce 8.1, který bude navíc obsahovat
osvědčení o zkušebním provozu.

9.

Cena díla a platební podmínky

9.1.

Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené a předané Dílo Cenu Díla specifikovanou ve Smlouvě
o dílo. Cena Díla je pevná, zahrnuje všechny činnosti vymezené Smlouvou o dílo a nelze ji měnit a/nebo
upravovat jiným způsobem než dohodou Stran.

9.2.

Cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla a k plnění dalších povinností
Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, zejména veškeré náklady Zhotovitele na:
9.2.1.

zhotovení Díla, zejména náklady na pracovní sílu, výrobky, vzorky, materiál, montáž, dopravu,
zařízení Staveniště, stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, pobytové a skladovací
prostory, úklid a údržbu prováděnou v souladu se Smlouvou o dílo, to vše včetně všech
přirážek a režií;

9.2.2.

řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, včetně zejména daní,
cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie Staveniště, ochrany životního prostředí,
bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na Staveniště
Objednatelem), nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu
pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného
dočasného spojení (které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto
dočasných zařízení;

9.2.3.

veškerá zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení;

9.2.4.

zkoušky a vyhodnocení jakosti;

9.2.5.

plnění poskytovaná na základě odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nebo na základě záruky
za jakost Díla;

9.2.6.

nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení Staveniště, řádného oplocení a ostrahy
Staveniště podle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství,
staveništních odběrů médií po dobu pro provádění Díla a až do úplného provedení Díla, včetně
zřízení a případného vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení Staveniště;

9.2.7.

zábory komunikací a pozemků;

9.2.8.

zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na Staveništi po dobu pro provádění
Díla a až do úplného provedení Díla. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam
musí být předem písemně schváleny Objednatelem;
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9.2.9.

nutná, potřebná nebo správními úřady stanovená opatření k provedení Díla;

9.2.10.

zařízení odečtů měřidel energií a jiných médií na Staveništi dodavateli těchto médií, a to
před započetím provádění Díla a po provedení Díla;

9.2.11.

zajištění fotodokumentace před zahájením realizace Stavby a na zajištění fotodokumentace
v průběhu a na konci výstavby;

9.2.12.

ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná
odškodnění v případě soudních sporů;

9.2.13.

ochranu Staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné vysoušení
a ostatní opatření nezbytná v důsledku klimatických podmínek;

9.2.14.

odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;

9.2.15.

kompletní úklid po dokončení Díla v objektu Díla; a

9.2.16.

veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla.

9.3.

V případě pochybností se má za to, že Cena Díla je uvedena včetně DPH. V případě, že z Objednávky
výslovně vyplývá, že Cena Díla je stanovena na základě rozpočtu, zaručuje Zhotovitel jeho úplnost a
závaznost akceptací Objednávky, ledaže by bylo v Objednávce výslovně stanoveno, že Cena Díla je
určena podle přiloženého rozpočtu, a tento rozpočet je pouze orientační a je závazný z hlediska
stanovení jednotkových cen v případě více či méněprací.

9.4.

Nárok Zhotovitele na zaplacení Ceny Díla vzniká okamžikem řádného protokolárního předání a převzetí
Díla, které je prosté vad a nedodělků. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu
vystavené Zhotovitelem nejpozději do patnácti (15) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí
Díla (DUZP) a doručené Objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými
právními předpisy v té době účinnými V konečné faktuře budou zohledněny případné uhrazené zálohy,
přičemž celková fakturace Díla bude prováděna do výše celkové Ceny Díla po odečtení zádržného (je-li
aplikováno). Výše a podmínky uplatnění zádržného budou vždy sjednány v Objednávce.

9.5.

Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené právními předpisy.
Zhotovitel se zavazuje uvádět na každé faktuře odkaz na číslo Smlouvy o dílo, respektive Objednávky.
Zhotovitel se zavazuje ke každé faktuře přiložit kopii předávacího protokolu, který je za obě Strany
podepsán odpovědnými osobami. Faktury jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) Pracovních dnů od jejich
doručení Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Faktura bude obsahovat soupis provedených prací. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních
prací do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. ledna 2008, které musí
být uvedeno na faktuře.

9.6.

Adresa pro zasílání faktur:

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

9.7.

V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti účetního a daňového dokladu nebo na ní nebudou
uvedeny údaje specifikované v těchto VOP, nebo bude neúplná a/nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii)
Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel
nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až do okamžiku doručení opravné
faktury Objednateli.

9.8.

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné účty. V případě, že dodavatel nebude mít
daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává
do prodlení se zaplacením příslušné části Ceny Díla.

9.9.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění příslušných předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude
uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušného správce daně. Objednatel se
v takovém případě nedostává do prodlení se zaplacením příslušné části Ceny Díla.
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10.

Odpovědnost za vady, zzáruka za jakost a záruční doba

10.1.

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a za vady, které se vyskytnou
během záruční doby. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady Díla, které vznikly až po předání Díla, pokud
tyto způsobil porušením svých povinností.

10.2.

Zhotovitel poskytuje na předané Dílo Objednateli záruku za jakost.

10.3.

Záruční doba na Dílo i jeho jednotlivé části včetně všech použitých materiálů je, pokud není
v Objednávce či Smlouvě o dílo výslovně sjednáno jinak, dvacet čtyři (24) měsíců ode dne
následujícího po protokolárním předání a převzetí Díla.

10.4.

Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že Dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené
Smlouvou o dílo, platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními předpisy),
rozhodnutími (včetně stavebního povolení) a ČSN, a že je bude možné užívat k účelu podle těchto
dokumentů.

10.5.

Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli jakoukoliv vadu Díla (včetně vady Díla ze záruky za jakost) (bez
ohledu na dobu, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět, a to ve vztahu k vadám z odpovědnosti
za vady i vadám ze záruky za jakost), Zhotovitel vadu odstraní. Veškeré tyto práce a dodávky budou
provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel
je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení
doby) a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl a/nebo mohl dozvědět).

10.6.

Oznámení vady musí být učiněno písemně (i elektronickou poštou) a musí obsahovat přesný popis vady
nebo způsobu, kterým se vada projevuje.

10.7.

Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je Zhotovitel povinen (i) zahájit odstranění a (i)
odstranit Objednatelem reklamovanou vadu Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost):
10.7.1.

zahájení odstranění vad Díla bránící provozu Díla do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení
Zhotoviteli a odstranění takové vady do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení
Zhotoviteli;

10.7.2.

zahájení odstranění jiné vady Díla ve lhůtě podle pokynu Objednatele uvedeného
v reklamačním protokolu nebo v oznámení vady, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů
od oznámení takové vady Zhotoviteli a odstranění takové vady nejpozději do deseti (10)
Pracovních dnů od jejího oznámení Zhotoviteli,

pokud nebude mezi Objednatelem a Zhotovitelem písemně dohodnuta odlišně lhůta pro odstranění vady
bránící nebo nebránící provozu Díla.
10.8.

V případě, že (i) Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost)
ve výše uvedené lhůtě nebo pokud (ii) vada Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude
odstraněna v termínu a způsobem určeným v souladu se Smlouvou o dílo, má Objednatel právo zajistit
odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele, které uhradí Zhotovitel
Objednateli do deseti (10) Pracovních dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Objednatel má
současně nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti s výskytem vad a jejich
odstraněním.

10.9.

Zhotovitel po odstranění jakékoli vady vystaví o takovém odstranění protokol, který doručí Objednateli,
a Objednatel (nejpozději do dvou (2) týdnů poté) písemně potvrdí Zhotoviteli, že každá z uvedených
vad byla v plném rozsahu Zhotovitelem či Objednatelem na náklady Zhotovitele odstraněna (pokud se
tak skutečně stane) s uvedením data odstranění vady. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
Objednatel nemůže užívat předmět Díla pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
Nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím každé záruční doby zašle Zhotovitel Objednateli související
písemné oznámení a před uplynutím každé záruční doby bude Objednatelem a Zhotovitelem provedena
záruční prověrka.

11.

Smluvní pokuty
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11.1.

V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu podle Smlouvy o dílo je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla (bez DPH), a to za
každý započatý den prodlení.

11.2.

Pro případ porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek omezení nebo
přerušení provozu MHD, sjednávají Strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun
českých) za každý jednotlivý případ porušení a dále k tomu 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)
za každý další kalendářní den, kdy je Zhotovitel v prodlení s řádným splněním povinností, které mají za
následek takové omezení nebo přerušení provozu MHD.

11.3.

Smluvní pokuty jsou splatné po porušení uvedených povinností, na něž se vztahují, do pěti (5)
Pracovních dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě, a to bezhotovostním převodem na bankovní
účet Objednatele..

11.4.

Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě újmy a tato náhrada újmy se hradí
v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost
Zhotovitele splnit závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo.

11.5.

V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu újmy Objednatele
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení
smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání Smlouvy o dílo), nebude takovým nárokem nijak dotčeno
právo Objednatele na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se
rovněž nijak nedotýká případného práva Objednatele na úroky z prodlení.

12.

Odstoupení

12.1.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud:

12.2.

12.1.1.

Zhotovitel neplní své závazky ve smluvené době (včetně domněnky podle ustanovení § 3 odst. 2
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění);

12.1.2.

Zhotovitel je předlužen;

12.1.3.

vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení;

12.1.4.

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele;

12.1.5.

Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo přeměny);

12.1.6.

jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku
Zhotovitele;

12.1.7.

na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce a/nebo výkon rozhodnutí;

12.1.8.

proti Zhotoviteli bylo zahájeno trestní řízení pro některý z trestných činů uvedených
v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;

12.1.9.

Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob;

12.1.10.

Zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob;

12.1.11.

na Zhotovitele bylo podáno trestní oznámení pro některý z trestných činů uvedených
v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; a/nebo

12.1.12.

je činěn úkon a/nebo nastala okolnost, která má podobný účinek jako úkony nebo skutečnosti
uvedené v tomto Odstavci 12.1.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit také, pokud Zhotovitel:
12.2.1.

nezahájil provádění Díla; a/nebo

12.2.2.

je v prodlení se splněním kterýchkoli dodávek a/nebo prací oproti termínu plnění o více než
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deset (10) Pracovních dnů, kromě Objednatelem odsouhlasených posunů těchto termínů;
a/nebo
12.2.3.

přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně a/nebo v rozporu se schválenou dokumentací,
nebo použije k provedení Díla závadné a/nebo jiné než schválené materiály; a/nebo

12.2.4.

přes předchozí písemné upozornění Objednatele nebo zástupce Objednatele neplní své
povinnosti podle Smlouvy o dílo; a/nebo

12.2.5.

nepředal Objednateli pojistku; a/nebo

12.2.6.

pokud se ukáže, že Zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění
k provedení předmětu Smlouvy o dílo nebo pokud tuto způsobilost ztratí; a/nebo

12.2.7.

pokud jakékoliv vady Díla (včetně vad ze záruky za jakost) nebyly odstraněny za podmínek
uvedených ve Smlouvě o dílo; a/nebo

12.2.8.

pokud má Dílo jiné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno; a/nebo

12.2.9.

pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou či VOP a nedojde-li k nápravě takového
porušení neprodleně po obdržení písemného oznámení Objednatele o tomto porušení s výzvou
ke zjednání nápravy.

12.3.

Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy o dílo odstoupením kterékoliv ze Stran, přechází
okamžikem zániku Smlouvy o dílo na Objednatele oprávnění nakládat s dokončenou částí Díla jako s
vlastní, a to včetně všech potřebných majetkových práv, jež jsou k tomu zapotřebí.

12.4.

Zanikne-li závazek Zhotovitele provést Dílo z důvodů, za které odpovídá Objednatel, je Zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu věcí, které se zpracováním staly vlastnictvím Objednatele a cenu prací
pro Objednatele vykonaných, a to v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

12.5.

Zanikne-li závazek Zhotovitele provést Dílo z důvodů, za které odpovídá Zhotovitel, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli cenu provedené části Díla podle ceny v té době a v těchto podmínkách
obvyklé, a to po odečtení částky 15% z této ceny a dále má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok
na případné zvýšené náklady související s dokončením Díla jiným zhotovitelem.

12.6.

Povinnost Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků a také ustanovení ohledně záruky za jakost prací
jím provedených do odstoupení od Smlouvy o dílo a licence podle Odstavce 14.1 platí i po odstoupení
kterékoli Strany od Smlouvy.

12.7.

Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé Straně, a to s účinky ke
dni uzavření Smlouvy. Zhotovitel je povinen vrátit do pěti (5) Pracovních dní veškeré podklady a
dokumentaci Objednateli.

12.8.

Bez ohledu na výše uvedené, právo Objednatele ukončit Smlouvu o dílo z dalších důvodů uvedených
v platných právních předpisech není jakkoli dotčeno. Žádný odkaz ve Smlouvě o dílo (zejména těchto
VOP) na specifické právo a/nebo nápravný prostředek nesmí Objednateli bránit v uplatňování
jakéhokoliv jiného práva a/nebo nápravného prostředku a/nebo v podání žaloby, ke kterým je
Objednatel oprávněn.

13.

Ochrana Důvěrných informací

13.1.

Veškeré informace týkající se Díla, Smlouvy o dílo a dále jakékoli informace, údaje a data týkající se
spolupráce Stran podle Smlouvy o dílo, zejména informace týkající se jejich výkonů, plánů, rozpočtů,
odměn, kontaktů, smluv, závazků nebo práv, bez ohledu na skutečnost, v jaké formě a v jakém obsahu
se tyto informace nacházejí, zejména však informace obsažené v podkladech, plánech, přehledech,
programech, analýzách, korespondenci či jiných dokumentech v písemné, elektronické či audiovizuální
formě, jejichž zveřejnění či jiné poskytnutí veřejnosti nebo správním úřadům není vyžadováno právním
řádem České republiky, budou považovány za důvěrné (dále jen "Důvěrné informace"). Důvěrnou
informací jsou dále všechny skutečnosti obdobného charakteru, které nejsou zachyceny v hmotné
podobě. Důvěrnou informací je rovněž jakákoli jiná informace, kterou za důvěrnou označí Objednatel.

13.2.

Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
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13.3.

13.2.1.

jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právním řádem) či
smluvní povinnosti; nebo

13.2.2.

jsou poskytnuty Zhotoviteli třetí osobou nijak nezúčastněnou na provádění Díla, která má právo
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:
13.3.1.

neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění povinností
podle Smlouvy o dílo, zejména je neužije pro účely obdržení zakázky na poskytování služeb či
pro přímé poskytování služeb při projektech třetích osob; a

13.3.2.

nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých
zaměstnanců, členů svých vnitřních orgánů, profesních poradců a právních zástupců. Těmto
osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázáni
udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy.

13.4.

Pokud bude jakýkoli správní úřad, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné
informace, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost okamžitě písemně Objednateli a bude s ním
spolupracovat při uplatnění opravných prostředků, které mohou zpřístupnění Důvěrné informace
zabránit, a Důvěrnou informaci neposkytne, dokud veškeré opravné prostředky dovolené právním
řádem nebudou vyčerpány.

13.5.

Závazek důvěrnosti trvá po dobu deseti (10) let ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

14.

Další ustanovení

14.1.

Licence. Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v Dokumentaci
Zhotovitele (je-li zhotovení takové dokumentace předmětem plnění podle Smlouvy o dílo) a výlučně
ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či pochybení v Dokumentaci
Zhotovitele a Objednatel nebude v tomto ohledu jakkoliv odpovědný. Zhotovitel tímto v souladu s
ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku poskytuje Objednateli licenci (Objednatel
a Zhotovitel uzavírají licenční smlouvu) ke všem částem předmětu Díla, zejména k Dokumentaci
Zhotovitele, a to podle následujících podmínek:

14.2.

14.1.1.

Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití předmětu Díla, včetně Dokumentace
Zhotovitele, ke všem způsobům užití, a to v neomezeném rozsahu, tj. územnímu, časovému
a množstevnímu;

14.1.2.

licence se poskytuje na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele
(popřípadě autora, pokud jím není Zhotovitel) k předmětu Dílu, včetně Dokumentace
Zhotovitele;

14.1.3.

Objednatel není povinen licenci využít;

14.1.4.

licence se poskytuje jako nevýhradní;

14.1.5.

odměna za užívání licence je již zahrnuta do celkové Ceny Díla;

14.1.6.

Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě, a to
bez předchozího souhlasu Zhotovitele; a

14.1.7.

Objednatel je oprávněn jakkoliv předmět Díla, včetně Dokumentace Zhotovitele, upravit, jinak
měnit, spojit s jiným autorským dílem, jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel
zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení
předmětu Díla (Dokumentace Zhotovitele).

Porušení licence. V případě, že Zhotovitel není autorem předmětu Díla (Dokumentace Zhotovitele) nebo
jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní
náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost v případě, že včas nezajistí
licenci k předmětu Díla (Dokumentaci Zhotovitele) jako celku ve shora uvedeném rozsahu. Zhotovitel
bude oprávněn používat dokumenty poskytnuté mu Objednatelem v souvislosti se Smlouvou (zejména
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dokumentaci Objednatele) pouze pro účely uvedené v této Smlouvě a Objednatel bude nadále majitelem
veškerých práv k takovým dokumentům a Zhotovitel (ani jeho subdodavatelé) nebude oprávněn užívat,
rozmnožovat, realizovat či zveřejňovat jakékoliv takové poskytnuté dokumenty s výjimkou, jak je
nezbytné pro účely Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen před zpracováním Dokumentace Zhotovitele
nebo každé její ucelené části písemně oznámit Objednateli osobu, kterou Zhotovitel pověřil
zpracováním Dokumentace Zhotovitele nebo její ucelené části.
14.3.

Změny VOP. Objednatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění s tím, že
Zhotovitel se zavazuje sledovat internetovou adresu www.dpp.cz, na které je vždy uvedeno aktuální
znění VOP. V průběhu provádění Díla lze VOP měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými, průběžně
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně podepsány oběma
Stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva o dílo.

14.4.

Postoupení práv. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti ze Smlouvy
o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva
a povinnosti ze Smlouvy o dílo (včetně Smlouvy o dílo jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez
souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení Smlouvy o dílo Strany vylučují právo Zhotovitele podle
§ 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy o dílo. Postoupení
Smlouvy o dílo nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode dne účinnosti
písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení Smlouvy o dílo nebo jakékoli její
části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení Smlouvy o dílo oznámeno.

14.5.

Započtení. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli
svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce
Zhotovitele za Objednatelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího. Strany tímto vylučují aplikaci
ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka
je způsobilá k započtení.

14.6.

Oddělitelnost. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající ze Smlouvy o dílo (zejména VOP) nebo jakékoliv
ustanovení Smlouvy o dílo (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se
stane neplatným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní
ustanovení Smlouvy o dílo. Strany nahradí tento neplatný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým
platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu
původního odděleného závazku.

14.7.

Zvyklosti a praxe. Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve Smlouvě o dílo.
Strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které ze Smlouvy o dílo výslovně nevyplývají.

14.8.

Výklad Smlouvy o dílo. Při výkladu Smlouvy o dílo (zejména VOP) se nebude přihlížet k praxi
zavedené mezi Stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření Smlouvy o dílo předcházelo,
popřípadě k tomu, že Strany daly následně najevo, jaký obsah a význam Smlouvě o dílo přikládají.
Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí
či obchodní praxe. Strany prohlašují, že je jim význam všech výrazů použitých ve Smlouvě o dílo
(zejména VOP) znám. V případě jakýchkoli pochybností si Strany nejasný či nepřesný význam výrazu
použitého ve Smlouvě o dílo (zejména VOP) nechaly náležitým způsobem vysvětlit a/nebo si ho
náležitým způsobem dohledaly ještě před uzavřením Smlouvy o dílo (akceptací Objednávky).

14.9.

Vzdání se práv. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy o dílo,
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení
Smlouvy o dílo, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty
pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle Smlouvy o dílo nebude považováno
za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli
jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti
se Smlouvou o dílo nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

14.10.

Úplná dohoda. Smlouva o dílo (včetně Objednávky, příloh Objednávky a VOP) tvoří úplnou dohodu
mezi Stranami ohledně předmětu Smlouvy o dílo a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání
a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní nebo jiné formě) mezi Stranami týkající se předmětu Smlouvy
o dílo. Strany tímto prohlašují, že ve Smlouvě o dílo nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze
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Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření Smlouvy o dílo.
14.11.

Součinnost. Strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě.
Za tímto účelem se budou Strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by
bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění Smlouvy o dílo. Strany se zavazují, že budou postupovat
v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany, a že uskuteční veškerá právní jednání a faktické úkony,
které se ukáží být nezbytné pro realizaci transakcí upravených Smlouvou o dílo. Závazek součinnosti se
vztahuje pouze na takova jednání a takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu
Smlouvy o dílo.

14.12.

Náhrada škody. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli
porušením některé z povinností stanovených ve Smlouvě o dílo ve formě úmyslného zavinění a/nebo
hrubé nedbalosti. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností Smlouvy
o dílo Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.

14.13.

Promlčení. Práva ze Smlouvy o dílo se promlčují ve lhůtě patnácti (15) let ode dne, kdy mohla být
poprvé uplatněna. Strany tímto prohlašují, že nejsou v postavení slabší strany a tedy že prodloužení
promlčecí lhůty nebylo vynuceno druhou Stranou jako stranou v právním vztahu silnější.

14.14.

Rozhodné právo. Smlouva o dílo se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci
ustanovení § 2591, § 2594 odst. 2, 3 a 4, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a
§ 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na Smlouvu o dílo a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé
na základě Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo není smlouvou uzavíranou v běžném obchodním styku
s větším počtem osob ve smyslu ustanovení § 1752 Občanského zákoníku. Strany tímto prohlašují, že
měly skutečnou příležitost obsah Smlouvy o dílo, včetně jejích základních podmínek, ovlivnit a nejedná
se tak o smlouvu uzavíranou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského
zákoníku. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu
o dílo při svém podnikání, a na Smlouvu o dílo se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského
zákoníku o neúměrném zkrácení, ani ustanovení § 1796 a násl. Občanského zákoníku o lichvě.

14.15.

Nebezpečí změny okolností. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

14.16.

Oznamování. Jakékoli oznámení podle Smlouvy o dílo musí být učiněné písemně v českém jazyce
a doručené (a) osobně; (b) kurýrní službou; (c) doporučenou poštou nebo (d) faxem Straně, jíž má být
oznámení doručeno, na adresu nebo faxové číslo uvedené v Objednávce, nebo na jinou adresu nebo
faxové číslo sdělené takovou Stranou písemným oznámením druhé Straně doručeným ne později než pět
(5) Pracovních dnů přede dnem, kdy bylo oznámení odesláno. Objednatel je oprávněn zasílat jakékoli
oznámení prostřednictvím elektronické komunikace, aniž by byl povinen použít jinou formu doručování
oznámení. Strany se zavazují pravidelně přebírat poštu na doručovacích adresách a udržovat je funkční
po celou dobu platnosti Smlouvy o dílo. Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat
doručení oznámení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno (a) při osobním doručování, příp.
doručování kurýrem dnem faktického přijetí zásilky nebo dnem, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky;
(b) při doručování poštou dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí nebo třetím
(3.) Pracovním dnem po odeslání nebo dnem vyznačeným poštou jako datum, kdy příjemce odepřel
převzetí zásilky; (c) při doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném
přenosu zprávy, vydané odesílacím přístrojem, přičemž: byla-li zpráva přenesena po 17.00 hod., má se
za to, že byla doručena v 9.00 hod. následující Pracovní den; a/nebo byla-li zpráva přenesena v den,
který není Pracovním dnem, má se za to, že byla doručena v nejbližším následujícím Pracovním dni.
Každé odesílané oznámení bude podepsáno oprávněnou osobou odesílatele. Každý adresát Oznámení
bude oprávněn považovat takové oznámení za originál, jehož obsah je ze strany odesílatele závazný
a na jehož základě je adresát oprávněn jednat. Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli
doručovacích údajů, bez povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo. Strana, která neoznámí včas
změnu své adresy a faxového čísla, odpovídá druhé Straně za případnou vzniklou újmu. Není-li
odesílateli písemně oznámeno jinak, platí, že faxový přístroj každého příjemce se nachází na adrese
tohoto příjemce.

14.17.

Změny a doplňky. Smlouvu o dílo je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými
oběma Stranami. Změna Smlouvy o dílo v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Není-li
pro změnu Smlouvy o dílo dodržena forma ujednaná Stranami, lze neplatnost takovéto změny
namítnout i v případě, bylo-li již plněno.
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14.18.

Znění VOP. Pro smluvní vztahy mezi Stranami platí výlučně tyto VOP. Odchylné nebo změněné VOP
platí pouze v případě, pokud budou Zhotovitelem písemně potvrzeny. V případě rozporu mezi
Smlouvou o dílo a těmito VOP, mají přednost příslušná ustanovení Smlouvy o dílo.

14.19.

Řešení sporů. V případě jakýchkoli sporných záležitostí se obě Strany zavazují pokusit se nalézt smírné
řešení nejprve vzájemnou dohodou. Pokud to není možné, bude záležitost předložena k rozhodnutí
věcně příslušnému soudu v České republice sídlícímu v místě sídla Objednatele a bude se řídit právem
České republiky.

V Praze dne 1.1. 2014
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