
 
 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI                    

METROPROJEKT PRAHA A.S. 

 

 

1 

I. Základní ustanovení 

1. Odkazem na tyto všeobecné obchodní 

podmínky (dále jen "Podmínky") se, ve smyslu 

ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

"Občanský zákoník"), určuje část obsahu smlouvy 

(dále jen "smlouva") uzavřené mezi obchodní 

společností METROPROJEKT Praha a.s., IČO 

45271895, se sídlem Argentinská 1621/36, 

Holešovice 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 847, kontaktní e-mail: 

metroprojekt@metroprojekt.cz (dále jen 

"Společnost") a smluvním partnerem definovaným 

ve Smlouvě (dále jen "smluvní partner" a společně 

jen jako „smluvní strany“), kterou Společnost od 

Smluvního partnera objednává zboží/službu, 

Smluvní partner se zavazuje objednané zboží/službu 

zhotovit a dodat a Společnost se zavazuje řádně 

zhotovené a dodané zboží/službu převzít do svého 

vlastnictví (dále jen "předmět plnění")  a uhradit za 

to Smlouvou stanovenou cenu. 

2. Smlouva, pokud výslovně není stanoveno 

jinak, není uzavírána jako spotřebitelská a 

ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se 

spotřebitelem dle §§ 1810 – 1867 občanského 

zákoníku se neuplatní. 

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou 

nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve 

Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto 

obchodních podmínek. 

4. Pokud z povahy Smlouvy vyplývá, že se 

výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 

v těchto obchodních podmínkách nevztahují 

k Předmětu smlouvy, příslušná ustanovení těchto 

obchodních podmínek se nepoužijí. 

5. Smluvní strany konstatují, že smlouva je 

součástí (poddodávkou) celkového plnění 

Společnosti v rámci plnění zakázky (dále jen 

„Investorská smlouva“) vůči jejímu zákazníkovi 

(dále jen „Vyšší objednatel“). Plnění smlouvy je 

v tomto smyslu odvislé od plnění Společnosti vůči 

Vyššímu objednateli a může být tímto i relevantně 

ovlivněno. 

 

II. Uzavření Smlouvy 

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy 

druhá smluvní strana bezvýhradně akceptuje obsah 

nabídky. Jakákoliv výhrada či doplnění nabídky je 

považován za protinávrh a smlouva by byla 

uzavřena, až v okamžiku přijetí tohoto protinávrhu. 

2. Nabídka musí být určena nejméně v tomto 

rozsahu: (i) specifikace smluvních stran, (ii) 

specifikace předmětu plnění, (iii) cena nebo způsob 

jejího stanovení a (iv) termín plnění. 

3. Pokud smluvní strany uzavřou Smlouvu v 

jiné formě než písemné a jedna ze stran v písemné 

formě potvrdí obsah Smlouvy vůči druhé smluvní 

straně v přesvědčení, že její potvrzení zachycuje 

obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou 

s obsahem uvedeným v potvrzení, který obsahuje 

odchylky měnící obsah smlouvy nepodstatným 

způsobem od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, 

jestliže takové odchylky druhá strana přijme bez 

zbytečného odkladu po obdržení písemného 

potvrzení obsahu smlouvy. 

4. Písemná podoba Smlouvy je dodržena i 

v případě, kdy je mezi smluvními stranami užita 

elektronická forma komunikace s tím, že v případě 

plnění ze Smlouvy v hodnotě nad 200 tis. Kč je 

podmínkou, aby byla buď užita písemná forma 

v listinné podobě, či elektronická forma byla 

potvrzena uznávaným elektronickým podpisem.  

 

III. Podklady pro splnění předmětu smlouvy 

1. Smluvní partner uzavřením smlouvy 

stvrzuje, že od Společnosti převzal veškeré podklady 

nezbytné k řádnému provedení předmětu smlouvy a 

že tyto podklady s odbornou péčí řádně přezkoumal 

a shledal je plně dostatečnými pro jeho splnění 

předmětu smlouvy. Jakékoliv vady či nedostatky 

těchto podkladů vznesené smluvním partnerem po 

uzavření smlouvy nezakládají právo smluvního 

partnera na prodloužení termínu plnění či navýšení 

ceny s výjimkou případů, kdy tyto vady či 

nedostatky smluvní partner nemohl zjistit, a to ani 

při vynaložení odborné péče. 

2. Smluvní partner je při provádění předmětu 

plnění vázán veškerými příkazy Společnosti.  

3. V případě vadných podkladů, včetně 

nesprávných příkazů Společnosti ke způsobu 

provedení předmětu smlouvy, je smluvní partner 

oprávněn provádění smlouvy přerušit a písemně o 

tomto informovat Společnost. V tomto oznámení 

musí být jednoznačně specifikována v čem 

vada/nedostatek podkladů či nesprávnost příkazu 

spočívá a musí být stanovena přiměřená lhůty 

Společnosti k opravě/doplnění podkladů či příkazu, 

případně písemnému stvrzení ze strany Společnosti, 

že na podkladu či příkazu je trváno. Po dobu plynutí 

lhůty až do doby vyjádření Společnosti neplynou 

smluvnímu partneru relevantní lhůty ze Smlouvy.  

4. Smluvní partner, který nesplnil své 

povinnosti dle předcházejícího odstavce tohoto 

článku Podmínek tak v plném rozsahu odpovídá za 

případnou nemožnost provést řádně a včas předmět 

smlouvy a všechny z toho plynoucí následky.   

 

IV. Místo, způsob a termíny plnění 

1. Pokud není výslovně stanoveno jinak, tak 

místem plnění je sídlo Společnosti na adrese 

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7. V případě, 

kdy je způsob plnění sjednán v elektronické formě, 

tak smlouva bude plněna zasláním na e-mailovou 

adresu společnosti: metroprojekt@metroprojekt.cz 

pokud není výslovně určena adresa jiná. 

2. Předmět smlouvy bude splněn pouze a 

jedině v tom případě, kdy ze strany smluvního 

partnera je poskytnuto plnění v plné kvalitě a 

kvantitě v souladu s podmínkami Smlouvy. 

Jakákoliv vada, a to i vada drobného charakteru, 
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zakládá právo Společnosti právo nepřevzít předmět 

plnění. 

3. Pokud je předmět plnění i přes okolnost 

zjištění vady ze strany Společnosti převzat, tak 

v předávacím protokolu musí být uvedeny veškeré 

výhrady k převzatému předmětu plnění, které mohly 

být zjištěny při převzetí. Výslovně se konstatuje, že 

pokud předmětem plnění jsou jakékoliv dokumenty 

charakteru projektových dokumentací, či jejich částí 

a dokumentů souvisejícími, tak nelze odpovídajícím 

způsobem při převzetí zkontrolovat kvalitu 

provedeného plnění. 

4. K převzetí a předání předmětu plnění bude 

užit vzorový Předávací protokol Společnosti. 

5. Společnost je povinna ve lhůtě 30 

kalendářních dní ode dne převzetí předmětu plnění 

charakteru projektových dokumentací, viz výše, 

provést řádnou kontrolu kvality plnění a výsledek 

této kontroly oznámit smluvnímu partneru. Až tímto 

oznámením, pokud jeho obsahem bude, že předmět 

plnění je bez výhrad, či je převzat s výhradou, je 

bráno, že došlo k předání a převzetí díla se všemi 

z toho plynoucími následky. Pokud Společnost toto 

oznámení neučiní, pak je bráno, že předmět plnění 

byl předán a převzat k datu marného uplynutí lhůty. 

6. Nebezpečí škody na díle je nebezpečím 

smluvního partnera, a to až do doby fyzického 

převzetí předmětu plnění Společností. 

7. Vlastníkem předmětu plnění se stává 

Společnost, a to v případě poskytnutí služby dnem 

jejího poskytnutí, v ostatních případech dnem 

protokolárního dodání a převzetí.  

 

 

V. Odpovědnost za škodu, za vady díla a ze 

záruky za jakost 

1. Smluvní strany si jsou vzájemně 

odpovědny za škodu způsobenou porušením jejich 

zákonných či smluvních povinností s výjimkou 

případů, kdy ke vzniku škody došlo v důsledku 

mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné 

překážky vzniklé nezávisle na vůli povinné smluvní 

strany ve smyslu § 2913 občanského zákoníku. O 

této překážce je smluvní partner povinen Společnost 

bez prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dní 

prokazatelně informovat, jinak ztrácí práva z této 

okolnosti plynoucí. Povinnost k náhradě škody není 

limitována a ani není vyloučena v tom případě, kdy 

je porušení smluvní povinnosti sankcionováno 

smluvní pokutou. 

2. Vadou je skutečnost, že předmět plnění 

neodpovídá podmínkám smlouvy či relevantním 

právním předpisům, včetně technických norem, 

nebo je zatíženou jakoukoliv právní vadou, 

například právem třetí osoby. 

3. Smluvní partner odpovídá za vady, které má 

předmět plnění jak v okamžiku předání předmětu 

smlouvy (odpovědnost za vady) a dále po celou dobu 

trvání záruční doby (odpovědnost ze záruky za 

jakost). 

4. Vytčené vady se smluvní partner zavazuje 

odstranit ve lhůtě 5 pracovních dní, pokud výslovně 

nebude sjednáno jinak, a to bez ohledu na to, zda je 

považuje za oprávněné či nikoliv. Pokud bude 

následně zjištěno, že se nejednalo o vadu 

v odpovědnosti Smluvního partnera, tak mu 

přináleží odměna za provedenou činnost v obvyklé 

výši. Pokud Smluvní partner nedodrží tuto lhůtu, tak 

je Společnost oprávněna pověřit odstraněním vady 

na náklady Smluvního partnera třetí osobu. Trvání 

záruky za jakost není tímto, jakkoliv dotčena.  

5. Pokud Společnost v rámci vytčení vady 

neoznámí jinak, tak bude bráno za relevantní, že 

způsobem vady je její odstranění. Společnost má 

právo dle své volby a uvážení požadovat: (i) výměnu 

vadného plnění za plnění bez vady; (ii) opravu 

plnění; (iii) přiměřenou slevu, (iv) odstoupit od 

smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy přináleží 

v případě opakované vady, či v případě, že vada 

způsobí vznik škody nikoliv malé. 

6. Smluvní partner poskytuje záruku za jakost 

předmětu smlouvy, a to v délce 60 měsíců. 

Poskytnutím záruky za jakost Smluvní partner 

přejímá závazek, že předmět smlouvy bude po celou 

záruční dobu způsobilý k užívání, ke kterému je svou 

povahou určen a že po celou tuto záruční dobu bude 

mít vlastnosti vyžadované smlouvou. Výslovně se 

konstatuje, že součástí záruky za jakost je i závazek 

smluvní strany, že předmět plnění bude po záruční 

dobu odpovídat relevantním právním předpisům, tj. 

v případě změny právních předpisů bude i nadále 

zachována jeho užitelnost. Záruka za jakost se 

vztahuje jak na zjevné, tak i skryté vady díla. 

Společnost je oprávněna své nároky z odpovědnosti 

Smluvního partnera za vady či ze záruky za jakost 

uplatnit kdykoliv během trvání záruční doby. Po 

dobu trvání vady neběží záruční doba.   

7. Je vyloučena aplikace ust. § 2605 odst. 2 a 

§ 2618 občanského zákoníku. 

 

VI. Platební podmínky 

1. Smluvní partner se zavazuje, že do 15 

kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (ode 

dne poskytnutí služby, dodání zboží nebo od 

uplynutí lhůty 30 kalendářních dní protokolární 

předání a převzetí díla bez vad či s vadou nebránící 

převzetí díla, pokud výslovně není smlouvou 

stanoveno jinak) vystaví k zaplacení ceny díla 

fakturu, která bude odpovídat všem zákonným 

požadavkům na účetní a daňové doklady. Bez 

vystavení a doručení faktury nemá smluvní partner 

právo na úhradu ceny. 

2. Faktura v listinné podobě musí být 

doručena do sídla Společnosti. Doručení faktury na 

jiné místo se vylučuje s výjimkou elektronické 

fakturace, která bude doručována na adresu 

uctarna@metroprojekt.cz či do datové schránky 

Společnosti s ID ejde68g. 

3. Faktura musí mít tyto náležitosti: (i) číslo 

faktury s vyznačením dne splatnosti a dne vystavení, 

(ii) datum zdanitelného plnění, (iii) číslo 

mailto:uctarna@metroprojekt.cz
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smlouvy/objednávky, (iv) název akce/zakázky, (v) 

adresy smluvních stran včetně IČ a DIČ, (vi) 

fakturovanou částku, včetně DPH, (vii) bankovní 

spojení smluvního partnera, (viii) razítko a podpis 

odpovědné osoby, (ix) protokol o předání a převzetí 

díla.  

4. Faktura v elektronické podobě musí dále 

splňovat tyto náležitosti: (i) formát

 ISDOC/ISDOCX/PDF, (ii) v názvu 

souboru, nikoliv však příloh, musí být obsaženo 

slovo „faktura“ případně „invoice“, (iii) v jednom e-

mailu může být zaslána maximálně jedna faktura 

spolu s přílohami, (iv) e-mail (datová zpráva) s 

fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 

MB, (v) zaslané soubory nesmí být komprimovány 

do archívu (zip, msg, apod.), (vi) e-mailová schránka 

nebo datová schránka, ze které budou odesílány 

faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či 

datových zpráv. 

5. Pokud nebude mít faktura sjednané 

náležitosti, je Společnost oprávněna ji vrátit ve lhůtě 

splatnosti smluvními partnerovi. Od okamžiku 

doručení nové, řádně opravené faktury, začíná běžet 

nová lhůta splatnosti. 

6. Faktura je splatná do 65-ti dnů po jejím 

doručení objednateli, nikoliv však dříve jak do pěti 

pracovních dnů ode dne, kdy Společnost obdrží 

příslušnou platbu od třetí strany – Vyššího 

objednatele. Dojde-li k úhradě Vyšším objednatelem 

až po uplynutí 65-ti dnů od doručení faktury 

Společnosti, není Společnost v prodlení s úhradou 

fakturované částky. Smluvní strany konstatují dle § 

1963 odst. 2 občanského zákoníku, že takto sjednaná 

lhůta splatnosti není vůči Smluvními partnerovi 

hrubě nespravedlivá. 

7. Společnost bude hradit veškeré finanční 

částky pouze na účet smluvního partnera 

zveřejněného správcem daně dálkově přístupným 

způsobem a vedeného poskytovatelem platebních 

služeb v tuzemsku. Smluvní partner je povinen sdělit 

Společnosti číslo účtu, které splňuje výše uvedená 

kritéria. Do doby oznámení čísla účtu, které je 

zveřejněno správcem daně dálkově přístupným 

způsobem, není Společnost v prodlení s úhradou 

faktury. 

8. V případě, že se smluvní partner stane 

nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tak 

objednatel bude hradit část faktur odpovídající výši 

DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 

109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet 

smluvního partnera. Pokud smluvní partner není 

plátcem DPH v České republice, pak se tento 

odstavec neaplikuje.  

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

1. Společnost je oprávněna odstoupit od 

smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v 

případech podstatného porušení smluvních 

povinností smluvního partnera, za něž se považuje 

zejména:  (i) prodlení zhotovitele s předáním 

předmětu plnění nebo jeho dílčích částí v délce více 

než 30 kalendářních dnů,  (ii) pokud smluvní partner 

i přes písemné upozornění opakovaně porušuje své 

povinnosti ze smlouvy, (iii) smluvní partner je 

odpověden za vznik škody nikoliv malé způsobené 

Společnosti či Vyššímu objednateli, (iv) smluvní 

partner poruší jakékoliv své povinnosti dle čl. XV. 

Compliance těchto Podmínek, (v) smluvní partner 

k plnění svých povinností ze smlouvy použije 

neschváleného poddodavatele 

2. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od 

smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v 

případech podstatného porušení smluvních 

povinností Společností, za něž se považuje prodlení 

Společnosti s úhradou (řádných a splatných) 

peněžitých závazků dle smlouvy delší než 60 dnů. 

3. V případě odstoupení od smlouvy vyrovnají 

smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

mezi nimi budou do okamžiku odstoupení od 

smlouvy existovat, ve lhůtě nejdéle 30 dnů. 

Rozpracovaná část díla k datu účinnosti odstoupení 

bude odměněna pouze v případě, pokud se bude 

jednat o plnění užitné pro zájmy Společnosti. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, jakož i 

nároku na smluvní pokuty. 

4. Smluvní strana má bez ohledu na jiná 

ustanovení smlouvy či Podmínek právo od smlouvy 

bez dalšího odstoupit v případě, že bude pravomocně 

rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany v rámci 

insolvenčního řízení. 

5. Dojde-li k zániku závazku z Investorské 

smlouvy mezi Společností a Vyšším objednatelem, 

nebo ke změně závazku z této Investorské smlouvy 

v rozsahu té jeho části, která odpovídá předmětu 

plnění dle smlouvy se smluvním partnerem, a to z 

jakéhokoli důvodu, bude Společnost oprávněna od 

této smlouvy odstoupit s platností ex nunc. 

 

VIII. Sankce 

1. Společnost je oprávněna k tíži smluvního 

partnera v případě jeho odpovědnosti za porušení 

povinností ze smlouvy následující sankce: (i) 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, nejméně 

však 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den 

prodlení s předáním předmětu plnění či jeho dílčí 

části; (ii) smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, 

nejméně však 5.000,- Kč za každý, byť i započatý 

den prodlení s odstraněním reklamované vady, která 

brání užití předmětu plnění k jeho účelu; (iii) 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, nejméně 

však 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení 

s odstraněním reklamované vady, která nebrání užití 

předmětu plnění k jeho účelu; (iv) smluvní pokutu ve 

výši 50.000,- Kč za každý případ, kdy smluvní 

partner použije neschváleného poddodavatele; (v) 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ, 

kdy smluvní partner poruší svoji povinnost 

k pojištění své odpovědnosti; (vi) smluvní pokutu ve 

výši 50.000,- Kč za každý případ, kdy smluvní 
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partner poruší svoji povinnost k ochraně obchodního 

tajemství. 

2. Smluvní partner je oprávněn k tíži 

Společnosti nárokovat uhrazení úroku z prodlení ve 

výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo smluvních stran na náhradu způsobené škody 

(zaplacení smluvní pokuty rovněž nikterak 

neomezuje rozsah náhrady škody); ustanovení § 

2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

IX. Obchodní tajemství 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají 

mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní 

strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy 

si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný 

orgán veřejné moci nebo v případech, kdy tyto 

informace poskytuje Společnost Vyššímu 

objednateli.  

2. Důvěrnou informací se rozumí veškeré 

informace jakéhokoliv druhu včetně informací o 

obchodních, technických a o praktických postupech, 

jakož i veškeré další informace získané před nebo po 

podepsání smlouvy, které strana získala během 

ústního jednání nebo prostřednictvím jiného 

komunikačního prostředku, s výjimkou: 

a) informací, které jsou známé nebo se v 

budoucnu stanou známé se všemi podrobnostmi 

široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením 

povinností vyplývajících z těchto obchodních 

podmínek, 

b) informací, které strana může zveřejnit, 

protože jí náležely dříve, než jí je poskytla druhá 

strana, a je schopna takové tvrzení 

nezpochybnitelně prokázat, 

c) informací, které strana získala nebo získá 

od třetí osoby, jež nebyla vázána smlouvou, a je 

schopna to nezpochybnitelně prokázat. 

3. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby 

zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno 

pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke 

své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli 

zavázáni zachovávat o důvěrné informaci 

mlčenlivost podle tohoto článku. 

4. Smluvní strany ujednávají, že zajistí 

zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 

se jejich prostřednictvím podílejí na plnění předmětu 

smlouvy. 

5. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani 

reprodukce důvěrné informace nad rozsah 

odůvodněné potřeby. 

6. Smluvní partner nesmí použít údaje týkající 

se Smlouvy k reklamním účelům, a to včetně užití 

jako reference do jiných výběrových řízení, včetně 

veřejných zakázek bez předchozího písemného 

souhlasu Společnosti. 

 

X. Doručování a podoba dokumentů 

1. Smluvní strany si mohou veškerou 

písemnou korespondenci vzájemně doručovat 

prostřednictvím elektronické pošty včetně zpráv přes 

Datovou schránku. 

2. Pokud není stanoveno jinak, tak bude bráno 

za sjednané, že dokumenty budou vyhotoveny 

v listinné podobě a stvrzené vlastnoručním 

podpisem. Dokumenty zpracované autorizovanou 

osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v platném znění musí být 

autorizován v souladu se zákonem, jinak bude 

považován za vadný. 

 

XI. Autorská práva 

1. Pokud je předmětem smlouvy dílo splňující 

znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "AZ"), tak platí, že smluvní partner 

poskytuje Společnosti oprávnění k výkonu práva užít 

předmět smlouva, a to všemi způsoby uvedenými v 

§ 12 AZ, a taktéž k provedení úprav předmětu 

smlouvy (dále jen "Licence"). Společnost tak může 

učinit sama nebo prostřednictvím třetích osob.  Tato 

Licence vzniká pro předmět smlouvy jeho 

protokolárním předáním Společnosti. 

2. Licence se uděluje ve formě výhradní 

licence jako časově omezené na dobu trvání 

majetkových práv k Dílu, s platností pro území 

České republiky. Objednatel není povinen Licenci 

využít a je oprávněn ji poskytnout třetí osobě formou 

další licence (podlicence) v souladu s § 2363 obč. 

zák. v neomezeném rozsahu podlicencí nebo Licenci 

postoupit jakékoli třetí osobě v souladu s § 2364 obč. 

zák., a to i bez předchozího písemného souhlasu 

Zhotovitele.  Zhotoviteli tímto nevzniká právo na 

dodatečnou odměnu 

3. Odměna za Licenci je v plné výši zahrnuta 

v ceně dle Smlouvy. 

 

XII. Změna díla 

1. Společnost je kdykoli v průběhu provádění 

Díla oprávněna v návaznosti na okolnosti ze strany 

vyššího objednatele požádat smluvního partnera o 

změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly 

součástí plnění dle této smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle této smlouvy, 

případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 

ve smlouvě. Smluvní partner je povinen takové 

žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání závažné 

provozní důvody.  

2. Veškeré nové či upravené části Díla, 

dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky 

smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. 

Stejně tak celé Dílo a všechny části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny 

podmínky smlouvy.  

3. Smluvní strany jsou při změnách Díla 

povinny postupovat v souladu s kogentními 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 

zejména pak zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v 

návaznosti na podřízenost plnění zakázky mezi 

Společností a Vyšším objednatelem, jehož součástí 

je poddodávka dle smlouvy. 

4. Smluvní partner je povinen neprodleně 

vyzvat Společnost k projednání všech zásadních 

nezbytných změn Projektové dokumentace, zvláště 

při změnách rozsahu provádění Díla a použitých 

technologií, při změnách termínů nebo nákladů, a to 

s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 

dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky 

provádění Díla od stanoveného harmonogramu či 

rozpočtu, je smluvní partner povinen neprodleně 

informovat o těchto skutečnostech Společnost a 

neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě 

tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů. 

 

XIII. Promlčecí doba 

5. Subjektivní promlčecí doba práv 

Společnosti ze Smlouvy se ve smyslu § 630 

občanského zákoníku prodlužuje na 6 let. 

 

XIV. Řešení sporů 

1. Strany se zavazují si vzájemně poskytnout 

součinnost za účelem dosažení smírného řešení 

sporu. V nemožnosti smírného řešení, tak se 

sjednává místní příslušnost obecného soudu pro 

Prahu 7. 

 

XV. Compliance 

1. Strany se zavazují jednat tak, a přijmout 

taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 

podezření na spáchání či nedošlo k samotnému 

spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), 

který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran 

přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 

(včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku č. 

40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání 

proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 

zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil s 

Etickým kodexem Společnosti, a zavazuje se tento 

dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při 

plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy a 

dílčích smluv. Etický kodex Společnosti, je 

uveřejněn na internetu společnosti na adrese 

www.metroprojekt.cz. Povinnosti vyplývající z 

Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy 

proti majetku a trestné činy proti závazným 

pravidlům tržní ekonomiky, přičemž důvodné 

podezření ohledné možného naplnění skutkové 

podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní 

strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní 

straně bez ohledu a nad rámec splnění případné 

zákonné oznamovací povinnosti. Znění Etického 

kodexu je Společnost, oprávněna jednostranně měnit 

a je povinna jej zveřejnit na svých webových 

stránkách, aniž by Smluvní strany musely 

vyhotovovat dodatek k uzavřené smlouvě. Smluvní 

partner se zavazuje webové stránky Společnosti, 

sledovat a vždy se s aktuálním zněním Etického 

kodexu seznámit.  

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje: (i) že 

se nepodílela, nepodílí a nebude podílet na páchání 

trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, v platném znění; (ii) že zavedla a bude řádně 

činit náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad 

činností svých zaměstnanců; (iii) že učinila a bude 

řádně činit nezbytná opatření k zamezení nebo 

odvrácení případných následků spáchaného 

trestného činu; (iv) že provedla a bude provádět 

taková opatření, která měla či má provést podle 

právních, jakožto i svých vnitřních předpisů; (v) že z 

hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických 

osob učinila a bude činit vše, co po ní lze spravedlivě 

požadovat, zejména přijala Etický kodex a zásady 

Compliance programu. 

3. Smluvní strany se zavazují dodržovat 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) či jakýkoliv další závazný 

právní předpis upravující ochranu a zpracování 

osobních údajů. Smluvní partner bere na vědomí, že 

v případě, pokud dojde k porušení ochrany osobních 

dat na jeho straně, je odpovědný za tato porušení 

vůči fyzickým osobám, jejichž data unikla a 

odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto nastane.  

 
XVI. Ostatní ustanovení 

1. Úpravy smluvních vztahů a požadavky na 

dodatečné úpravy nebo změny dokumentace před a 

během zpracování jsou platné, pokud mají formu 

písemného dodatku ke smlouvě či objednávce. 

Nebude-li forma písemného dodatku dodržena, má 

se za to, že je předmětná změna z důvodu nedodržení 

formy neplatná. 

2. Smluvní partner je povinen, v průběhu 

prací, konzultovat a před jednávat technická řešení s 

dotčenými orgány a organizacemi a záznam o 

kladném předjednání přiložit do dokumentace. 

3. Smluvní partner je povinen se na výzvu 

Společnosti zúčastnit svolaných výrobních výborů či 

jiných jednání. 

4. Veškerá jednání s Vyšším objednatelem 

nebo dalšími osobami zúčastněnými na projektu 

může vést pouze za účasti zástupce Společnosti nebo 

za jejího souhlasu. O každém takovémto jednání je 

povinen vyhotovit zápis z jednání, potvrzený 

zúčastněnými stranami, který neprodleně předá 

Společnosti. 

5. Smluvní partner je povinen během prací 

průběžně konzultovat a koordinovat řešení s 

ostatními profesemi, souvisejícími stavebními 

objekty a provozními soubory tak, aby výsledek 

řešení při předání Společnosti odpovídal 

požadavkům Vyššího objednatele. 
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6. Smluvní partner je povinen řešení 

konzultovat především s osobami, na které mu 

Společnost prokazatelně předá kontaktní údaje. 

7. Smluvní partner je povinen předávat 

průběžně výsledky postupu prací v digitálním 

výstupu Společnosti. 

8. Pokud to některý úkon smluvního partnera 

bude vyžadovat, zastupuje smluvní partner 

Společnost v rámci jemu svěřených výkonů vůči 

úřadům, odborným specialistům, kteří mají pro daný 

stavební záměr dodat výkony. K těmto účelům bude 

smluvními partneru poskytnuta plná moc, kterou si 

je smluvní partner povinen vyžádat v dostatečném 

předstihu. 

9. Smluvní partner je povinen uchovávat 

veškeré dokumenty věcného charakteru spjaté 

s předmětem plnění po dobu 10 kalendářních let ode 

dne podepsání Předávacího protokolu o předání 

celého předmětu plnění. 

 
XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ujednání mezi Společností a 

smluvním partnerem se řídí právním řádem České 

republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje 

mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, 

že vztah se řídí právem České republiky.  

2. Smluvní strany přebírá na sebe nebezpečí 

změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 

odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Tyto Podmínky jsou veřejně přístupné na 

webových stránkách Společnosti na adrese 

https://www.metroprojekt.cz/o-

spolecnosti/obchodni-podminky a pro smlouvu vždy 

platí jejich podoba ke dni uzavření smlouvy 

s výjimkou těch případů, kdy dojde ke změně 

kogentních ustanovení zákona. 

4. Tyto obchodní podmínky nabývají 

účinnosti dnem jejich zveřejnění.  

 

 

https://www.metroprojekt.cz/o-spolecnosti/obchodni-podminky
https://www.metroprojekt.cz/o-spolecnosti/obchodni-podminky

