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Smlouva o dodávce  
„Rekonstrukce dětského hřiště U Vody“ 

č. 2020/OIVZ/010 

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Kupující:  Městská část Praha 7 
zastoupený:   Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7 
sídlo:   U Průhonu 1338/38, Praha 7, 170 00 
IČO:    00063754 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu:   
telefon:    
e-mail:      
(dále jako „Kupující“) 
    
a 
 
Prodávající:  MONOTREND s.r.o. 
zastoupená:   Tomášem Ondrou, jednatelem společnosti 
sídlo:   Jamné 34, PSČ 666 01 Tišnov 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 77586 
IČO:    29320313 
DIČ:   CZ29320313 
bank. spojení:  Komerční banka, a.s. 
č. účtu:   
telefon:   
e-mail:    
(dále jako „Prodávající“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o dodávce (dále jen „smlouva o dodávce“): 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato smlouva o dodávce č. 2020/OIVZ/010 je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ 
Praha 7 č. usnesení  0033/21-R z jednání č. 4 ze dne 19. 1. 2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preambule 

Tato smlouva o dodávce se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení pro zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Kupujícím dne 3. 12. 2020 pod názvem 
„Rekonstrukce dětského hřiště U Vody“. Smlouva o dodávce se uzavírá na základě a v 
souladu se zadávacími podmínkami pro výběrové řízení k výše uvedené veřejné zakázce a s 
nabídkou Prodávajícího ze dne 11. 12. 2020. 
 

 

Čl. 1 

Účel a předmět smlouvy  

1.1 Účelem této smlouvy o dodávce je výměna stávajících herních prvků a úprava 
dopadových ploch na dětském hřišti U Vody tak, aby se zvýšila možnost vyžití dětí na 
hřišti a jejich bezpečnost. 
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1.2 Předmětem plnění je dodávka nových herních prvků pro dětské hřiště U Vody, 
demontáž, odvoz a likvidace stávajících herních prvků, úprava a ohraničení stávajících 
pískových dopadových ploch. Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 2 
smlouvy o dodávce s názvem „Specifikace plnění“.  

 
1.3 Předmětem plnění jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v předmětu 

plnění nebo v přílohách této smlouvy o dodávce výslovně uvedeny, ale o kterých 
Prodávající věděl, anebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení dodávky dané povahy třeba, a dále které jsou s 
řádným provedením dodávky nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe při výrobě 
a dodávce výrobků obdobného charakteru.  

 
1.4 Všechny dodané herní prvky jsou určeny pro využívání dětmi a musí splňovat 

požadavky stanovené platnou legislativu a ČSN a EN pro výrobky, zařízení a povrchy 
určené pro děti věkové skupiny dané Specifikací plnění (Příloha č. 2 smlouvy o 
dodávce). Konkrétně herní prvky budou splňovat normu ČS EN 1176, dopadové plochy 
budou splňovat normu ČS EN 1177. Pískoviště a dopadové plochy budou splňovat 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášku č. 238/2011 Sb. o 
stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v 
pískovištích venkovních hracích ploch. 
 

1.5 Prodávající se zavazuje koordinovat průběh prací, pohyb techniky a jeho pracovníků s 
dodavatelem provádějícím rekonstrukci vnitrobloku U Vody, který se nachází na 
stejném pozemku jako dětské hřiště. V rámci souběžné rekonstrukce vnitrobloku bude 
provedena rekonstrukce plotu dětského hřiště. 

 
1.6 Přesná cenová specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy o dodávce s 

názvem „Cenová nabídka – oceněný slepý rozpočet“ (dále také jen „Rozpočet“). 
  
1.7 Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit za něj v této smlouvě o dodávce 

sjednanou kupní cenu. 
 
1.8 Prodávající se zavazuje předmět plnění provést řádně, včas, úplně, bezvadně, 

v rozsahu a kvalitě a podle podmínek specifikovaných touto smlouvou o dodávce a 
jejími přílohami a platnými technickými normami. Při zhotovování a dodávce předmětu 
plnění je Prodávající vázán pokyny Kupujícího.  Prodávající se zavazuje, že při 
zhotovování a dodávce předmětu plnění použije pouze nové a nepoužité materiály a 
výrobky a dodávky odpovídající platným předpisům ČR. 
 

1.9 Kupující si vyhrazuje změnu závazku analogicky s § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která 
spočívá v možnosti změny výměry u položky „Dopadová plocha písek + vrstva 
geotextílie po celé ploše pískové dopadové plochy“ a počtu kusů u položky „Pryžové 
obrubníky k ohraničení dopadových ploch“ uvedených v Rozpočtu (Příloha č. 1 
smlouvy o dodávce), a to z důvodu, že herní prvky nejsou striktně definovány, tedy ani 
tvar jejich dopadové plochy. U obou výše uvedených položek je možná změna o 10 % 
oproti údajům uvedeným v Rozpočtu, přičemž jednotková cena za položku v případě 
vyhrazené změny se nezmění. 

 
1.10 Kupující je oprávněn požadovat změny předmětu koupě s tím, že tyto změny budou 

odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě o dodávce. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují postupovat v souladu s touto smlouvou o dodávce a 
s ust. § 222 ZZVZ. 
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1.11 Jakékoliv změny předmětu plnění nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 

písemného pokynu zástupce Kupujícího, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny 
nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán 
a nebude-li současně tato změna smlouvy o dodávce sjednána dodatkem ke smlouvě 
o dodávce dle čl. 8. odst. 8.7 této smlouvy o dodávce.  

 
1.12 Prodávající prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této 

smlouvy o dodávce, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná 
oprávnění k jejich provádění a pro tyto činnosti je plně kvalifikován.  

Čl. 2 
Cena předmětu koupě  

 
2.1 Cena dodávky byla stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a 

v souladu s platnými cenovými předpisy na základě celkového součtu oceněných 
jednotlivých položek předmětu koupě a prací uvedených v příloze č. 1 „Cenová 
nabídky – oceněný Slepý rozpočet“: 

Cena celkem bez DPH 
 

670.570 Kč 

DPH 21%  140.819,70 Kč 

Cena celkem s DPH 
 

811.389,70 Kč 

 
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s dopravou do a z místa plnění a likvidace 
starých herních prvků. Cena plnění zahrnuje veškeré profesní náklady Prodávající 
nutné k provedení a dodávce celého předmětu plnění v rozsahu, v kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve Specifikaci 
plnění včetně zabezpečení.  

 
2.2 Cenu za předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dodávce lze překročit pouze 

z důvodu změny zákonné sazby DPH nebo v případě realizace vyhrazené změny 
závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ v souladu se zadávacími podmínkami ze zadávacího 
řízení v rozsahu definovaném v čl. 1 odst. 1.9 této smlouvy o dodávce.  
 

2.3 V případě nepodstatné změny závazků dle této smlouvy se Prodávající zavazuje 
provést výpočet změny nabídkové ceny, tzv. změnový list, a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. Prodávající je povinen změnové listy vzestupně číslovat a 
vypracovávat je po jednotlivých ucelených částech tak, jak postupně při realizaci 
vznikají. Postup ocenění změn je následující: 

 Prodávající je povinen ocenit veškeré změny podle položek v Rozpočtu, které 
jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možné provést 
novou kalkulaci ceny podle položek v Rozpočtu, bude ocenění provedeno na 
základě stanovení individuální ceny. Kupující má právo předložit nabídku jiného 
dodavatele, v případě, že bude cenově výhodnější, musí Prodávající tuto cenu 
buď akceptovat, nebo umožnit realizaci části zakázky této firmě. 

 Prodávající na základě ocenění změny dodávky vyhotoví změnový list, jehož 
obsahem bude cena upravené dodávky a vliv této změny na konečný termín 
dodávky.  

2.4 Kupující připravený změnový list podle těchto pravidel odsouhlasí či opraví, a to do 3 
pracovních dnů ode dne jeho předložení. 
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2.5 Prodávajícímu vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, kdy změna 
bude zdokumentována a odsouhlasena Kupujícím.  

2.6 Kupující má právo pozastavit plnění po dobu, než Prodávající předloží k odsouhlasení 
změnový list vypracovaný dle odst. 2.3 tohoto článku, a to za předpokladu, že doba 
na jeho vypracování překročila 10 dnů od prokazatelného vzniku požadavku na 
rozsah změny dodávky. Za prokazatelný vznik požadavku na změnu plnění se 
považuje zápis do Montážního deníku s uvedením požadavku na vypracování 
změnového listu. Doba, po kterou byla stavba pozastavena, nemá vliv na termín 
splnění dodávky. 

2.7 Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou 
jednat bez zbytečného odkladu. 

2.8 Dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 
sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny dodávky odečteny, přičemž se při 
jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 2.3 tohoto článku. 

 
 

Čl. 3 
Platební podmínky 

3.1 Kupující je povinen uhradit za předmět dodávky dle této smlouvy o dodávce cenu 
uvedenou v čl. 2 této smlouvy o dodávce na základě daňového dokladu – faktury 
zaslané Prodávajícím na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy o 
dodávce. Prodávající je oprávněn fakturovat po dokončení a předání celého předmětu 
plnění. 

3.2 Faktura prodávajícího musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a včetně údajů 
vyplývajících z ustanovení § 435 občanského zákoníku a číslo smlouvy. 

3.3 Splatnost faktury je 21 (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne doručení Kupujícímu. Faktura 
musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu dle 
platných právních předpisů, číslo této smlouvy o dodávce a nedílnou součástí faktury 
musí být kopie protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. 5 této smlouvy o dodávce. 
 

3.4 Prodávající se zavazuje vystavit po dodání předmětu plnění daňový doklad do 15 dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž plnění se považuje za uskutečněné 
dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky dle této smlouvy 
o dodávce.  
 

3.5 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství 
dodaných věcí, je Prodávající oprávněn fakturovat pouze odsouhlasené počty dodávky 
či prací a materiálů, které jsou předmětem plnění. 

 
3.6 V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Kupující oprávněn 

zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do 
prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
doplněného nebo nového daňového dokladu / faktury Kupujícímu. 

 
3.7 Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu zálohu. 
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Čl. 4 
Místo plnění, doba plnění 

4.1 Místem plnění je část pozemku parcelní číslo 491/1, k. ú. Holešovice, obec Praha, LV 
č. 825 – ostatní plocha, způsob využití: zeleň, ve vlastnictví Hlavního města Prahy se 
sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 a svěřený do správy 
nemovitostí v majetku obce Městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Holešovice, 
17000 Praha 7. 

 
4.2 Doba plnění 

Termín zahájení plnění:  na písemnou výzvu Kupujícího převzetím místa plnění 
nejpozději do 7 dnů od odeslání výzvy; předpokládaný 
termín zahájení je 15. 3. 2021 

 
Termín dokončení plnění:  do 60 dnů od termínu zahájení plnění 

 
4.3 Termín dokončení díla dle odst. 4.2 je stanoven za podmínky poskytnutí součinnosti 

Kupujícího dle této smlouvy o dodávce. 
 
4.4 V případě, že vysoce nepříznivé klimatické podmínky objektivně neumožní zahájení 

nebo realizaci plnění po dobu delší než 3 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné 
dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání díla o dobu stanovenou součtem 
dnů, po kterou nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny. O této skutečnosti 
musí být proveden řádný zápis, včetně počtu dnů a důvodu přerušení realizace plnění. 

 

Čl. 5 
Realizace plnění / dodávky 

5.1 Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo přechází na Kupujícího dnem předání a 
převzetí dokončené dodávky v místě plnění, což bude potvrzeno protokolem o předání 
a převzetí dodávky bez vad a nedodělků. 

 
5.2 Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat předmět plnění v ujednaném množství, 

jakosti a provedení do místa určeného Kupujícím a smontovat a instalovat. Kupující je 
povinen poskytnout Prodávajícímu náležitou součinnost. 

 
5.3 Kupující má právo kontroly dodávky dle této smlouvy o dodávce v každé fázi jejich 

provádění. Kontrola se soustředí na jakost dodaných materiálů a provedení dodávky.  
 

5.4 Předávací protokol musí obsahovat kromě jiného soupis všech zjevných vad a 
nedodělků při předání hotového díla a termín pro jejich odstranění a soupis dokladů 
předávaných s dodávkou.  

 
5.5 Kupující před podpisem protokolu o odevzdání a převzetí předmětu plnění dodávky 

zkontroluje nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí co do množství a kvality. Pokud 
předmět plnění bude při přejímce vykazovat vady nebo nebude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou o dodávce, vzniká Kupujícímu právo z vadného plnění. 

5.5.1 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy o dodávce, má 
Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny dle čl. 2 
této smlouvy o dodávce. 
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5.5.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy o dodávce, má Kupující 
právo na odstranění vady dodáním nové věci, na odstranění vady opravou, 
přiměřenou slevou z ceny dodávky nebo odstoupením od smlouvy o 
dodávce, a to podle své volby, kterou sdělí Prodávající při oznámení vady 
plnění. 

5.5.3 Neodstraní-li Prodávající vady dodávky v dohodnutém čase nebo odmítne 
vadu odstranit, je Kupující oprávněn od smlouvy o dodávce odstoupit. 
 

5.6 Kupující se zavazuje Prodávajícímu předat místo plnění (také jen „pracoviště“) a 
stanovit napojovací místa pro odběr elektrické energie, vody, pokud jsou potřeba. O 
předání místa plnění / pracoviště bude sepsán protokol a bude dohodnut způsob 
úhrady za odběr elektrické energie, vody. Pracoviště je prodávající povinen vyklidit 
nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí plnění dle této smlouvy o dodávce 
Kupujícím. 

 
5.7 Kupující se zavazuje Prodávajícímu zajistit vstup na místo plnění a možnost provádění 

dodávky a montáže dle této smlouvy o dodávce a s dodavatelem stavebních prací 
v rámci rekonstrukce vnitrobloku U Vody zajistit koordinaci pohybu pracovníků a 
techniky. 

 
5.8 Prodávající povede montážní deník, do kterého budou zapisovány všechny podstatné 

skutečnosti týkající se montáže dodávky. Montážní deník Prodávající povede ode dne 
předání pracoviště až do odevzdání dodávky a bude vždy k dispozici oprávněné osobě 
Kupujícího.  

 
5.9 Prodávající je povinen poskytnout potřebnou součinnost při předání rizik BOZP  

koordinátorovi dodavatele stavby, pokud je koordinátor BOZP předmětem plnění 
vyžadován. 

 
5.10 Skryje-li nebo zatají Prodávající sám nebo prostřednictvím někoho část dodávky, která 

je určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením je dodavatel povinen na pokyn odpovědné osoby tuto část 
dodávky zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit, a na vlastní náklady 
navrátit a uvést dodávka do původního řádného stavu. 

5.11 Prodávající je povinen udržovat pořádek v místě plnění a odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé realizací dodávky. Pracovníci Prodávajícího budou užívat 
výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci dodávky. Prodávající odpovídá za 
škody na majetku Kupujícího, eventuálně zdraví pracovníků a návštěvníků ze strany 
Kupujícího, vzniklé porušením závazků z této smlouvy, protiprávním jednáním 
pracovníků Prodávajícího a porušením předpisů a norem pro používáním přístrojů a 
prostředků neodpovídajících platným ČSN a EN. 

5.12 Prodávající v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru realizace. Dále se Prodávající zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické 
či případné jiné předpisy související s realizací dodávky. 
 

5.13 Prodávající umožní na staveniště vstup pověřeným pracovníkům Kupujícího, tím je 
zejména technik či jiný zástupce objednatele. 

 
5.14 Prodávající odpovídá v plném rozsahu za veškeré části dodávky provedené 

poddodavateli.  
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5.15 Prodávající se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
 
5.16 Prodávající při podpisu této smlouvy o dodávce se prokázal, že je pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností. Prodávající je povinen udržovat a 
hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to 
v minimální výši pojistného plnění 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). 
Prodávající se zavazuje pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti od data 
účinnosti této smlouvy o dodávce až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy o 
dodávce a kdykoli po tuto dobu na výzvu udržování pojistné smlouvy v platnosti a 
účinnosti prokázat. 

 
 

Čl. 6 
Záruční doba 

6.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodávku specifikovanou v čl. 1 této smlouvy o 
dodávce záruku za jakost v délce 10 let. Záruka počíná běžet dnem následujícím po 
protokolárním předání celé dodávky bez vad a nedodělků Kupujícímu.  

 
6.2 Prodávající zaručuje Kupujícímu, že plnění dle této smlouvy o dodávce si po dobu 

poskytnuté záruky zachová své obvyklé vlastnosti a vlastnosti deklarované 
v technických listech a může po celou dobu sloužit účelu, ke kterému byl určen.  

 
6.3 V případě výskytu vad předmětu plnění po dobu poskytnuté záruky za jakost dle odst. 

6.1 tohoto článku písemně oznámí Kupující tyto vady Prodávajícímu. Prodávající je 
povinen započít s odstraněním těchto vad nejpozději do 7 dní od odeslání písemného 
oznámení Kupujícím a odstranění vad dokončí do 30 dní od započetí odstraňování 
těchto vad. Ve výjimečných případech lze odstranění vady provést v jiném, oběma 
stranami prokazatelně odsouhlaseném termínu. Za písemné oznámení se považuje 
prokazatelné zaslání oznámení vady e-mailem. O odstranění vad vyhotoví smluvní 
strany písemný protokol. Kontaktní osoba pro hlášení závad na straně Prodávajícího: 

 
 

Čl. 7 
Sankční ujednání 

7.1 V případě nedodržení termínu dodání plnění dle čl. 4 této smlouvy o dodávce, je 
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení. Prodávající není v prodlení s plněním a nevzniká mu povinnost k úhradě 
smluvní pokuty, dojde-li k prodlení z důvodů na straně Kupujícího.  
 

7.2 V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad plnění po dobu 
poskytnuté záruky za jakost dle čl. 6 této smlouvy o dodávce, je Prodávající povinen 
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení v každém 
jednotlivém případě. 

 
7.3  V případě, že Prodávající kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu na výzvu Kupující 

neprokáže trvání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho 
činností, je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající v takovém případě povinen 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

 



 8/9 

 

7.4 V případě, že Prodávající nevyklidí pracoviště ve lhůtě dohodnuté v čl. 5 odst. 5.6 této 
smlouvy o dodávce, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý den prodlení s vrácením pracoviště. 

 
7.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávající povinnosti splnit povinnost smluvní 

pokutou utvrzený. 
 

7.6 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle čl. 3 smlouvy o dodávce, je Kupující 
povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských 
fondů a evidence údajů o skutečných majitelích. 

 
7.7 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Kupujícího vůči Prodávajícímu 

vzniklých při plnění závazků a ujednání této smlouvy o dodávce je přípustné. 
 

7.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, která 
může být účtována v plné výši. 

 
7.9 V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy o 

dodávce déle než 15 dní, je Kupující oprávněn od této smlouvy o dodávce odstoupit. 
Odstoupením se smlouva o dodávce ruší dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení Prodávajícímu.  

 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

8.1 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy o dodávce na internetových 
stránkách Městské části Praha 7. 
 

8.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy o dodávce byl zveřejněn 
na Profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. 

 
8.3 Tato smlouva o dodávce nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem její uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8.4 Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy o dodávce v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy o dodávce a neprodleně bude 
druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

 
8.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy o dodávce a konstatují, že 

ve smlouvě o dodávce nejsou informace, které nemohou být uveřejněny podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  a zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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8.6 Kupující jako zpracovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců 

Poskytovatele (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, a to 
kontaktní adresa, e mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této smlouvy po celou 
dobu realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění 
smlouvy a fakturaci, a to v souladu s § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“). Dále pak 
je Kupující oprávněn k archivaci takto získaných osobních údajů v souladu s § 5 písm. 
a) GDPR po dobu minimálně 10 let, jak vyplývá z § 216 ZZVZ. 

 
8.7 Jakékoliv změny předmětu plnění, termínu dodání, ceně plnění či jiných náležitostí 

vyplývajících z této smlouvy o dodávce lze provést až po odsouhlasení a uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě o dodávce. 

 
8.8 Prodávající není oprávněn pověřit dodáním plnění dle této smlouvy o dodávce ani jeho 

části třetí osobu bez písemného souhlasu Kupujícího. 
 

8.9 Prodávající se zavazuje, že při provádění plnění dle této smlouvy o dodávce neumožní 
výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění. 

 
8.10 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za Prodávajícího:  
         jednatel společnosti 
 
8.11 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Prodávajícího:  

obchodní zástupce  
 

8.12 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za Kupujícího:  
vedoucí OIVZ  
 

8.13 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Kupujícího:  
vedoucí Oddělení péče o veřejný prostor 
referent Oddělení péče o veřejný prostor 
 

8.14 Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně v této smlouvě o dodávce neupravené, 
se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8.15 Tato smlouva o dodávce je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu. Kupující 
obdrží 3 výtisků a Prodávající obdrží 1 výtisk. 

 
8.16 Nedílnou součástí této smlouvy o dodávce jsou:  

Příloha č. 1 Cenová nabídka – oceněný slepý rozpočet 
Příloha č. 2 Specifikace plnění 

     
V Praze dne 26. 1. 2020   V Jamném dne 22. 1. 2020 
 
Kupující:  Prodávající: 
 
…………………………      ……………………..  
Městská část Praha 7   Monotrend s.r.o. 
Mgr. Jan Čižinský  Tomáš Ondra 
starosta MČ Praha 7  jednatel společnosti  
  


