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1. Podmínky provádění díla 
 
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě a za 
podmínek sjednaných v objednávce.  
 
1.2 V případě prodlení Objednatele s plněním 
jeho závazků vyplývajících z objednávky,  
např. prodlení se zaplacením zálohy, či neposkytnutí 
součinnosti Objednatele, se sjednaný termín provedení díla 
prodlužuje o dobu prodlení Objednatele. 
 
1.4 Místem předání díla je předem stanovená provozovna 
Zhotovitele. Předání díla se uskuteční předáním prvnímu 
dopravci k přepravě pro 
Objednatele v rozsahu podmínek INCOTERMS 
2010 dle příslušné objednávky. 
 
1.5 Zhotovitel vždy umožní Objednateli uplatnit 
práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud 
tato práva nemá Objednatel na základě přepravní 
smlouvy. 
 
1.6 Na vyžádání sdělí Zhotovitel Objednateli 
informaci o přepravním čísle zásilky a kontakt 
na smluvního přepravce. 
 
1.7 Objednatel je povinen zajistit převzetí a 
vyložení zásilky na místě předání uvedeném v 
objednávce. 
Pokud tak Objednatel neučiní a svým jednáním 
způsobí vznik prodlení, a pokud toto prodlení 
nevzniklo jednáním nebo opomenutím 
na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn  
přeúčtovat Objednateli všechny náklady 
související s opakovaným doručením zásilky, zejména cenu za 
dopravu, skladování a 
manipulaci. 
 
1.8 Při převzetí zásilky zkontroluje Objednatel nebo 
jím pověřená osoba za přítomnosti řidiče 
(přepravce) kompletnost zásilky podle 
přepravního listu a stav zásilky, tj. zda zásilka 
nebyla při přepravě poškozena. Pokud zjistí 
jakoukoliv závadu, provede za přítomnosti řidiče 
(přepravce) reklamační zápis do přepravního 
listu, příp. fotodokumentaci zjištěného 
poškození. Následně Objednatel neprodleně 
informuje Zhotovitele a dohodne s ním další 
postup. Provedení příslušného zápisu do 
přepravního listu a jeho potvrzení řidičem 
(přepravcem) a provedení fotodokumentace je 
podmínkou uplatnění reklamace dodávky 
Objednatele z hlediska počtu dodaných balení 
(kusů), resp. poškození. 
 

1.9 Obal je určen pro ochranu výrobků při přepravě a není 
určen pro dlouhodobé skladování. Po ukončení přepravy je 
nutné jej odstranit. Na přání Objednatele může být dílo 
zabaleno i jinak.  
 
2. Cena a platební podmínky 
 
2.1 Cena díla je stanovena v  
objednávce a je pevná. Takto stanovená cena 
zahrnuje balení díla s výjimkou vratných palet, 
které nejsou součástí dodávky výrobku. Tyto 
jsou Objednateli účtovány zvlášť. Smluvní cena zahrnuje 
naložení na přepravní prostředek v v předem stanovené 
provozovně Zhotovitele. 
Smluvní cena je uvedena bez DPH. DPH je 
dopočtena sazbou dle aktuálních daňových 
předpisů platných v den podpisu objednávky. 
 
2.2 Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura 
– daňový doklad. Pro platbu před dodáním pak 
zálohová faktura. 
 
2.3 Zhotovitel fakturuje dohodnutou  
smluvní cenu nejpozději v poslední den dodací lhůty uvedené 
v objednávce, respektive její odpovídající 
část v případě dílčích dodávek. Zhotovitel je oprávněn 
jednostranně zvýšit sjednanou cenu o prokazatelné 
vícenáklady, které mu v souvislosti s prováděním díla vznikly. 
Splatnost faktury je 30 dní ode dne vystavení. 
 
2.4 Bezhotovostní platba se považuje za 
uskutečněnou okamžikem připsání příslušných 
finančních prostředků bez srážek na bankovní 
účet Zhotovitele. 
 
2.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou 
smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn účtovat 
úrok z prodlení za období ode dne splatnosti dlužné 
částky do dne jejího uhrazení ve výši 0,05% z 
této částky za každý den prodlení. 
 
2.6 Objednatel není oprávněn zadržovat nebo 
započítávat platby Zhotoviteli kvůli nárokům ze záruky 
nebo jiným protinárokům. 
 
2.7 Elektronická komunikace Zhotovitele a 
Objednatele se mezi nimi považuje za závaznou, a 
to i bez uznávaného elektronického podpisu. 
 
4. Odstoupení od závazku 
 
4.1 Závazek zaniká odstoupením jedné z 
smluvních stran. Právo na odstoupení může 
vzniknout na základě ustanovení  
těchto podmínek nebo ze zákona. 
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4.2 Odstoupení od závazku musí být provedeno 
písemně a prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. Ve lhůtě jeden měsíc od doručení platného 
písemného oznámení o odstoupení smlouva zaniká. V této 
lhůtě si strany vypořádají vzájemné závazky. 
 
4.3 Zhotovitel je oprávněn od závazku 
jednostranně odstoupit v případě zahájení 
insolvenčního řízení na Objednatele nebo v 
případě rozhodnutí Objednatele o jeho vstupu do 
likvidace. 
 
4.4 Nedodržení termínu předání díla stanoveného 
objednávkou se považuje za nepodstatné 
porušení smlouvy a nezakládá právo Objednatele na 
odstoupení od závazku. 
 
4.5 Zhotovitel je oprávněn od závazku 
jednostranně odstoupit v případě 
neodebrání díla Objednatelem v dodatečném 
termínu stanoveném Zhotovitelem. V takovém 
případě je Objednatel povinen zaplatit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši kupní 
ceny neodebraného díla bez DPH zvýšenou o 
cenu za manipulaci a skladování, která bude 
vyčíslena Zhotovitelem. 
 
4.6 Ujednají-li si strany, že jedna z nich může 
závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se 
závazek zaplacením odstupného. Právo zrušit 
závazek zaplacením odstupného však nemá 
strana, která již, byť jen zčásti, plnění druhé 
strany přijala nebo druhé straně sama plnila. 
 
5. Záruční a reklamační podmínky 
Záruční a reklamační podmínky jsou uvedeny v 
samostatném dokumentu „Záruční a reklamační 
podmínky Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.“ 
a jsou nedílnou součástí kontraktu. 
 
6. Technické podklady 
Ke všem technickým, projekčním, servisním, montážním, 
cenovým a propagačním podkladům 
Zhotovitele, jakož i k nim zpracovaným 
protokolům zkoušek a měření si Zhotovitel 
vyhrazuje vlastnické a autorské právo. Tyto 
dokumenty mohou být kopírovány pouze se 
souhlasem Zhotovitele. 
Výrobní výkresy, aerodynamické, 
termodynamické a technické výpočty se 
předkládají pouze po vzájemné dohodě. 
Veškerá předaná technická dokumentace slouží 
výhradně pro účely servisní a údržbové a není ji 
možno bez souhlasu Zhotovitele kopírovat a 
poskytovat třetím osobám. 
Zhotovitel poskytuje na vyžádání Prohlášení o 
shodě a Osvědčení o kvalitě v tištěné podobě. 

9. Odpovědnost za škodu 
Zhotovitel odpovídá za případnou škodu pouze 
v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. 
 
 
11. Řešení sporů 
Všechny spory vznikající z objednávky a v 
souvislosti s ní, se strany budou snažit vyřešit smírem. 
V případě, že se spor nepodaří odstranit 
jednáním mezi stranami, bude o něm rozhodnuto před 
místně příslušným soudem v ČR. Uzavřená smlouva a spory 
z ní vzniklé se řídí českým právem. 
 
12. Všeobecná ujednání 
Práva a povinnosti vyplývající z objednávky a 
těchto podmínek je Objednatel oprávněn převést 
nebo postoupit na třetí osoby jen po 
předchozím písemném souhlasu Zhotovitele. 
 
Objednatel výslovně souhlasí, že uzavřená smlouva (včetně 
případných příloh, změn a dodatků) může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. občanského  zákoníku ani za důvěrné informace a 
souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. 
 
 
13. Závěrečná ustanovení 
 
Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny těmito 
podmínkami, se budou řídit příslušnými ustanovení 
občanského zákoníku v platném znění (tj. zákon č. 89/2012 
Sb.). 
 
 
Obchodní společnost: ………………………...………..  
 
Jméno, příjmení a funkce: ………...………………………..  
 
Dne: …………………………………..  
 
 
 
Podpis: ………………………………….. 


