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Smlouva o zpracování koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích Prahy 7  

č. 2021/OIVZ/001 (dále jen „Smlouva“) 
 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

   

Smluvní strany 
 
objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupený:                Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 
sídlo:             U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice 
IČO:                                      00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                              
telefon:                                  
e-mail:                                   

(dále jako „Objednatel“) 
 
a 
 

zpracovatel:   Ing. Josef Souček     

sídlo/místo podnikání:  Vlkonice 46, 257 56, Křečovice 

IČO:    70138397 

DIČ:    CZ7512250174 

zapsaný v Živnostenském rejstříku, příslušném Městskému úřadu Benešov, ŽL vydán dne 18. 6. 2003, č.j. 1087/03/O/Be 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:    

telefon:                                      

e-mail:                
(dále jako „Zpracovatel“) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tato Smlouva o zpracování Koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích Prahy 7 č. 2021/OIVZ/001 je uzavřená 

na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0201/21-R z jednání č. 16 ze dne 30. 3. 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá pro splnění veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Objednatelem pod názvem „Koncepce 

péče a rozvoje stromořadí – koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích Prahy 7 – I. etapa“. Smlouva se 

uzavírá na základě a v souladu s Výzvou - Oznámením výběrového řízení Objednatele ze dne 9. 3. 2021 a s nabídkou 

vybraného Zpracovatele ze dne 17. 3. 2021. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je mu znám obsah výzvy 

uvedené v předchozí větě. 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Objednatel je veřejnoprávní subjekt, který pro zajištění funkčnosti stromořadí zejména v oblasti ekosystémových 

služeb regulačního charakteru, bioretenční schopnosti a vlivu na kvalitu ovzduší, včetně vázání CO2 má záměr 

zpracování koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích Prahy 7, tj. katastrální území Bubeneč, 

Holešovice, Libeň (dále také jako „koncepce“ nebo „dokumentace“), a to dle Technických a odborných 

požadavků ke zpracování koncepce, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

 

1.2 Zpracovatel se seznámil se zadáním, technickými a odbornými požadavky na zpracování a prohlašuje, že je 

odborně kvalifikovaný a schopen personálně zajistit předmět plnění dle této Smlouvy.  
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1.3 Účelem této Smlouvy je tvorba dokumentace - koncepce pro vyhodnocení stávajících dřevin z hlediska 

používaného sortimentu a technologie výsadby ve vztahu k plnění funkcí modrozelené infrastruktury, které budou 

sloužit jako podklad pro rozhodování Městské části Praha 7 o péči, rozvoj a obnovení stromořadí v ulicích Prahy 

7 a vytvoření zásad pro budoucí projektovou činnost v dotčené oblasti Prahy 7.  

 

1.4 Modrozelená infrastruktura je síť prvků budovaných v harmonii s přírodou nejčastěji ve městech pro řešení 

urbanistických a klimatických problémů spadající pod urbánní ekologii. Tato infrastruktura zahrnuje vodní prvky 

pro zachytávání dešťové vody či její čištění. Spolu se zelenými prvky, tedy flórou, pak dokáže zvýšit biodiverzitu, 

kvalitu půdy a stav podzemní vody, omezit znečištění ovzduší a erozi, ušetřit energie, zmírnit mikroklima, omezit 

přehřívání či zmírnit riziko přívalových povodní.  

 

Čl. II 

Předmět Smlouvy 

 

2.1.   Předmětem koncepce je vyhodnocení stávajícího stavu stromořadí z hlediska používaného sortimentu a   

  technologie výsadby ve vztahu k plnění funkcí modrozelené infrastruktury.  

Funkčnost stromořadí bude vztažena zejména k oblasti ekosystémových služeb regulačního charakteru, mající 

rozhodující vliv na adaptační opatření města z hlediska změny klimatu. Těmito funkcemi se rozumí zejména 

ochlazovací efekt stromů na své okolí, bioretenční schopnosti a vliv na kvalitu ovzduší včetně vázání CO₂. Stromy 

v ulicích jsou v majetku hl. m. Prahy ve správě Technické správy komunikací, a. s., proto bude použit jejich 

systém evidence majetku - aplikace CDsw. 

 

2.2.   Zpracovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovat dokumentaci v souladu s Technickými a odbornými     

  požadavky v příloze č. 2  této Smlouvy. 

 

2.3.   Dokumentace/koncepce bude zpracována ve 2 časových fázích (A, B) a současně bude členěna do 3. částí   

  /činností/: 

1. část  Kategorizace ulic do 3. základních kategorií (I, II, III) na základě jejich náplně 

2. část  Zhodnocení stávajícího stavu cca 1700 stromů rostoucích v dotčených ulicích v Praze 7 

3. část  Stanovení obnovního cíle jednotlivých dotčených ulic 

 

2.4.   Obsahem dokumentace/koncepce bude 5 výstupů ve 2 časových fázích: 
 

Fáze A:  do 9 měsíců od účinnosti Smlouvy bude dokončeno a odevzdáno: 

 Zpráva o kategorizaci ulic včetně map s kategorizací ulic 

 Analýza zhodnocení stávajícího stavu dotčených dřevin včetně mapy pro ulice I. kategorie 

 Stanovení obnovního cíle jednotlivých dotčených ulic I. kategorie 
 

Fáze B:  do 15 měsíců od účinnosti Smlouvy bude dokončeno a odevzdáno: 

 Analýza zhodnocení stávajícího stavu dotčených dřevin včetně mapy pro ulice II. a III. Kategorie 

 Stanovení obnovního cíle jednotlivých dotčených ulic II. a III. kategorie 
 

to vše v podrobnostech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. 

 

2.5. Dokumentace bude předána ve 3 paré v tištěné podobě a i v elektronické formě na DVD, a to v počtu 1 ks ke 

každému paré tištěné dokumentace. Elektronická forma musí obsahovat datové soubory, které budou umístěny 

na datovém nosiči, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. soubory s příponou TXT, RTF, 

DOC). Výkresová část bude uložena v obvyklých formátech (např. soubory s příponou DWG, DXF). 

2.6. Dokumentace bude zpracována s využitím odborných pracovníků následujících profesí: autorizovaný krajinářský 

architekt, zahradník, květinář – sadovník, arborista, dendrolog. 

2.7. Objednatel se zavazuje dokumenty zpracované v souladu s podmínkami této Smlouvy převzít a uhradit 

dohodnutou cenu dle čl. IV způsobem dle čl. V. této Smlouvy. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptace_na_glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Urb%C3%A1nn%C3%AD_ekologie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povrchov%C3%A1_voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_diverzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzemn%C3%AD_voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eh%C5%99%C3%A1t%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADvalov%C3%A1_povode%C5%88
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Čl. III 

Místo plnění a doba plnění 

 

3.1.    Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

 

3.2.    Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění pro jednotlivé Fáze zpracování a předání dokumentů    

   s obsahem specifikovaným v článku I této Smlouvy takto: 
 

Fáze A s obsahem specifikovaným v čl. II odst. 2.4 – do 9 měsíců od účinnosti Smlouvy 

Fáze B s obsahem specifikovaným v čl. II odst. 2.4 – do 15 měsíců od účinnosti Smlouvy 

 

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, posunout dohodnutý termín ukončení doby plnění zejména z důvodu 

nevhodných klimatických podmínek nebo okolností vyšší moci. 

 

3.4. Zpracovatel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty příslušné Fáze v dohodnutých termínech Objednateli a 

Objednatel se zavazuje jednotlivé dokumenty od Zpracovatele převzít. 

 

3.5. O předání a převzetí jednotlivých částí nebo celé Fáze dokumentace bude mezi Zpracovatelem a Objednatelem 

podepsán Protokol o převzetí dokumentace ke kontrole. Objednatel může odmítnout převzít jednotlivou část 

nebo i celou Fázi dokumentace jen v případě neúplnosti, tzn., že dokumenty nebudou obsahovat některou část 

dokumentace příslušné Fáze specifikované v čl. II odst. 2.4 této Smlouvy včetně nezbytných příloh. 

 

3.6. Předáním a převzetím jednotlivých dokumentů příslušné Fáze dle podepsaného Protokolu o převzetí 

dokumentace ke kontrole začíná Objednateli běžet 15 ti denní lhůta pro kontrolu úplnosti dokumentů, a to 

obsahové i věcné, tzn., zda předaná dokumentace splňuje specifikaci předmětu plnění uvedenou v této Smlouvě, 

popř. upřesněnou při konzultacích popř. prezentacích zástupcům dotčených orgánů Objednatele, dotčených 

organizací Prahy 7, event. při prezentaci veřejnosti (uvedeno v zápisech o jednání, setkání s veřejností apod.). 

 

3.7.    Nebude-li předaná dokumentace splňovat požadavky této Smlouvy co do věcnosti nebo svým obsahem, je     

   Objednatel povinen tyto skutečnosti sdělit Zpracovateli nejpozději do konce lhůty stanovené pro kontrolu     

   předávaných dokumentů příslušné Fáze dle odst. 3.6 tohoto článku, a to formou námitek s návrhem na odstranění    

   zjištěných vad obsahových nebo věcných a návrhem termínu pro jejich odstranění. Pokud Objednatel ve    

   stanovené lhůtě prokazatelně nedoručí Zpracovateli námitky k převzatým dokumentům příslušné Fáze, má se za     

  to, že Objednatel převzatou dokumentaci Fáze odsouhlasil.  

 

3.8.    Pokud Objednatel neshledá ve lhůtě stanovené v odst. 3.6 tohoto článku důvody pro podání námitek nebo byly   

  již námitky vypořádány, sepíší smluvní strany Protokol o akceptaci převzaté dokumentace, a to na základě    

  písemné výzvy Objednatele zaslané Zpracovateli  nejpozději do konce lhůty pro podání námitek.  

 

3.9.    Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokumentace příslušné Fáze pro ojedinělé drobné vady, které samy o    

  sobě ani ve spojení s jinými, užití dokumentů pro stanovený účel podstatným způsobem neomezují / stanovenému      

   účelu vyhovují. 

 

3.10. Lhůty uvedené výše v odstavci 3.2 tohoto články se prodlužují o dobu, po kterou Zpracovatel objektivně nemohl    

  pracovat na přípravě dokumentů z důvodu, že Objednatel prokazatelně neposkytoval potřebnou součinnost. 

 

3.11. Zpracovatel se zavazuje zpracovat jednotlivé Fáze dokumentace na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech  

   stanovených výše v odstavci 3.2 tohoto článku. 

 

3.12. Zpracovatel může dokumenty příslušné Fáze předat před stanoveným termínem plnění a Objednatel se zavazuje, 

   pokud budou dokumenty splňovat podmínky této Smlouvy, ji převzít postupem jak uvedeno výše. 
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Čl. IV 

Cena díla 

 

4.1.   Celková cena za zpracování dokumentů a provedení dalších úkonů dle této Smlouvy byla stanovena dohodou    

  Objednatele a Zpracovatele činí: 

 
 

Celková cena za zpracování Fáze A + Fáze B 

v Kč bez DPH 

 

 

1 850 000,00 Kč  
 

Celková cena za zpracování Fáze A + Fáze B     

v Kč včetně DPH ve výši 21 % 

 

2 238 500,00 Kč  

 
 

 Cena za zpracování dokumentů v jednotlivých Fázích: 

 

 

 

 

Fáze A: 

 

 

do 9 měsíců od 

účinnosti 

Smlouvy bude 

zpracována a 

odevzdána: 

 

Zpráva o kategorizaci ulic včetně map s kategorizací ulic 

v Kč bez DPH 

 

100 000,00 Kč  

 

Analýza zhodnocení stávajícího stavu dotčených dřevin 

včetně mapy pro ulice I. kategorie 

v Kč bez DPH 

 

 

500 000,00 Kč  
 

Stanovení obnovního cíle jednotlivých dotčených ulic I. 

kategorie 

v Kč bez DPH 

 

100 000,00 Kč  

 
 

Cena za zpracování Fáze A        

v Kč bez DPH 

 

700 000,00 Kč  
 

Cena za zpracování Fáze A       

v Kč včetně DPH   847 000,00 Kč 

 

 

Fáze B: 

 

 

do 15 měsíců 

od účinnosti 

Smlouvy bude 

zpracována a 

odevzdána: 

 

Analýza zhodnocení stávajícího stavu dotčených dřevin 

včetně mapy pro ulice II. a III. kategorie 

v Kč bez DPH 

 

900 000,00 Kč  

 

 

Stanovení obnovního cíle jednotlivých dotčených ulic II. 

a III. kategorie 

v Kč bez DPH 

 

250 000,00 Kč  

 
 

Cena za zpracování Fáze B        

v Kč bez DPH 

 

1 150 000,00 Kč  

 

Cena za zpracování Fáze B       

v Kč včetně DPH 

  

 1 391 500,00 Kč 

 

 

4.2.   DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle    

  této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do ceny.  

 

 

Čl. V 

Platební podmínky 

 

5.1.   Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla.   

 

5.2.   Smluvní strany se dohodly, že cena bude Zpracovateli uhrazena na základě daňového dokladu / faktury vystavené    

  Zpracovatelem po protokolárním předání a převzetí dokumentů jednotlivých Fází. 
 

5.3.   Každá faktura Zpracovatele musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle v rozhodné době    

  účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 
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- číslo této Smlouvy, 

- číslo faktury, 

- den splatnosti faktury, 

- název / označení plnění, v souladu s ustanovením čl. 1. této Smlouvy.  

 V příloze faktury musí být vždy protokol o předání a převzetí plnění v souladu s touto Smlouvou.  

 

5.4.   Bude-li faktura obsahovat nesprávné, neúplné nebo chybné údaje a náležitosti uvedené v odstavci 5.3 tohoto    

  článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zpracovateli. Po opravě faktury předloží Zpracovatel    

  Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5 tohoto článku. 

 

5.5.   Splatnost faktury / daňového dokladu je 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla    

  Objednatele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je podpis protokolu o    

  předání a převzetí plnění bez námitek dle této Smlouvy. 

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

 

6.1.   Objednatel sdělí / předá Zpracovateli nejpozději do 3 dnů od účinnosti této Smlouvy veškeré výchozí podmínky      

  a požadavky na vytvoření dokumentů dle této Smlouvy a Zpracovatel písemně potvrdí Objednateli, že byl    

  seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentů dle této Smlouvy. 

 

6.2.   Objednatel se zavazuje poskytnout Zpracovateli veškerou nezbytnou součinnost a Zpracovatelem požadované     

  informace a podklady k řádnému a včasnému zpracování dokumentů dle této Smlouvy. Součinnost zahrnuje   

  zejména a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami, kterých    

  se Koncepce týká nebo může dotknout. 

 

6.3.   Objednatel poskytne Zpracovateli dostupné podklady, zejména ty specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy, popř.    

  požadované Zpracovatelem, pokud jsou k dispozici. 

 

6.4. Objednatel poskytne Zpracovateli přístupové heslo do systému evidence majetku aplikace CDsw. Stromy 

v ulicích jsou v majetku hl. m. Prahy ve správě Technické správy komunikací, a. s., proto bude použit jejich 

systém evidence majetku - aplikace CDsw. 

 

6.5.   Zpracovatel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatele v případě, že tyto připomínky a    

  návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné   

  správy. 

 

6.6. Zpracovatel je povinen zajistit zpracování dokumentace s využitím odborných pracovníků následujících profesí: 

autorizovaný krajinářský architekt, zahradník, květinář – sadovník, arboristy, dendrolog. Dále je povinen zajistit 

účast těchto profesí na konzultacích vedených v tomto článku v odst. 6. 7. této Smlouvy, a to v rozsahu požadavku 

Objednatele. 

 

6.7.   Smluvní strany se zavazují minimálně jednou měsíčně svolat konzultaci ke zhodnocení postupu prací, řešení   

  případných problému, případných úprav a dalšího postupu. Zodpovědný za konání konzultací je Objednatel. O   

  každé konzultaci sepíší strany zápis se zhodnocením postupu a konkretizací úkolů. 

 

6.8.   Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě v případě, že na straně Objednatele vznikne potřeba    

  doplnění či rozšíření zpracovávaných dokumentů dle této Smlouvy. 

 

6.9. Odpovědní pracovníci: 

 Za Objednatele: 

  - ve věcech smluvních:  

Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7, tel.:, e-mail:  

  - ve věcech technických: 

, vedoucí Odboru životního prostředí, tel.  

, referent Odboru životního prostředí, tel.  

e-mail:   
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  Za Zpracovatele: 

  - ve věcech smluvních:    

  Ing. Josef Souček, tel.  

  - ve věcech technických:  

  Ing. Josef Souček, tel.  

 

 

Čl. VII 

Odpovědnost za vady  

 

7.1   Zpracovatel odpovídá za to, že předmět plnění / zpracované dokumenty dle této Smlouvy budou splňovat v době   

  předání Objednateli požadavky stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami    

  vztahujícími se plnění dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Zpracovatel odpovídá za to, že zpracované     

  dokumenty budou úplné, kompletní a může být využita k účelu uvedenému v této Smlouvě, tj. odpovídá    

  požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

7.2   Zpracovatel neodpovídá za vady plnění, které byly způsobeny pokyny Objednatel, za podmínky, že Objednatele     

  na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

7.3   Objednatel je povinen vady plnění dle této Smlouvy u Zpracovatele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu   

  poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které mělo plnění / dokumenty v době    

  jejich předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději    

  však do 2 let od převzetí plnění / dokumentů specifikovaných ve Fázi A a Fázi B. 

 

 

Čl. VIII  

Autorská práva 

 

8.1.   Koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích Prahy 7 zpracovaná Zpracovatelem je autorským dílem    

  v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně   

  některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

8.2.   Je-li dílo autorem vytvořené na základě Smlouvy „dílo“ / dokumenty dle této Smlouvy, platí, že autor poskytl   

  licenci k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, není-li sjednáno jinak. 

 

8.3.   Zpracovatel na základě této Smlouvy a v rámci ceny plnění poskytuje Objednateli výhradní licenci k veškerému   

  a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních předpisů jím zhotoveného díla nebo jeho částí,   

  a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových práv.  

 

8.4.   Objednatel je oprávněn přenechat užití díla nebo jeho částí třetí osobě. Současně tímto Zpracovatel uděluje   

  Objednateli výslovný a neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli odborných změn díla nebo jeho částí. 

 

8.5.   Zpracovatel je oprávněn užít informaci o zpracovaných dokumentech dle této Smlouvy pro potřeby prezentace.   

  Objednatel je oprávněn užít dokumenty, vyjma účelu, ke kterému byly zpracovány, také pro potřeby prezentace   

  „díla“ na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.  

 

Čl. IX 

Sankce 

 

9.1.   Pokud Zpracovatel nedodrží termíny plnění pro předání dokumentů v jednotlivých Fází, jak jsou specifikovány v   

  článku III. této Smlouvy nebo nedodrží termíny stanovené Objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami   

  pro vyřízení námitek k předané dokumentaci, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den   

  prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.  
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9.2.   Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. Vyúčtování smluvní    

  pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá oprávněné smluvní    

  straně účtovat povinné smluvní straně smluvní pokutu. 

 

9.3.   Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zpracovatele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený. 

 

9.4.   Právo na náhradu škody není omezeno ani vyloučeno v případech uhrazené smluvní pokuty, vzniklou škodu lze 

  vymáhat v plné výši.  

 

9.5.   Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou vyúčtované ceny / její části je Zpracovatel oprávněn vyúčtovat   

  Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 531/2013 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,    

  v platném znění. 

 

Čl. X 

Doba trvání Smlouvy 

 

10.1.   Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby řádného splnění předmětu Smlouvy. 

10.2.   Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy. 

10.3.   Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních    

  povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé    

  smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI odst. 2 této Smlouvy, po 

dobu delší než 30 dní, 

b) opakované neplnění závazků Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy (nejméně 2x), 

c) prodlení Zpracovatele s předáním dokumentace nebo její části příslušné Fáze po dobu delší než 30 dní, 

d) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dní. 

 

10.4.   Smluvní strany se zavazují v případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu výše uvedeného provést nejpozději    

  do 30 dnů od takového ukončení vypořádání vzájemných práv a povinností, a to písemně, 

 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1.   Právní vztahy založené touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy,   

  zejména Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2.   Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číselně označenými dodatky k této Smlouvě,   

  podepsanými zástupci stran oprávněnými za smluvní stranu jednat.  

11.3.   Tato Smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích s platností originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky a Zpracovatel obdrží   

  2 výtisky. 

11.4.   Případné spory z této Smlouvy se smluvní strany zavazují nejdříve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve   

  smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že   

  v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 7, popřípadě   

  Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají   

  výlučnou jurisdikci českých soudů. 

11.5.   Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu   

  zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

11.6.   Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího   

  uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,   

  uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
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11.7.   Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o   

  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská   

  část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění   

  v registru smluv informovat. 

11.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a konstatují, že ve Smlouvě nejsou informace, které 

nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

11.9.   Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména   

  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se   

  ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

11.10. Obě strany Smlouvy prohlašují společně, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné vůle  

  a že se s jejím obsahem před podpisem seznámily. 

11.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

1. Cenová specifikace 

2. Technické a odborné požadavky ke zpracování Koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích 

Prahy 7 včetně příloh (bude Přílohou č. 2 Smlouvy): 

2.1. Mapa – Hodnocené ulice a stromy 

2.2. Metodika hodnocení 2020, autoři  

2.3. Mapa – Kategorie ulic dle urbanistického významu 

2.4. Soupis ulic a počty stromů 

2.5. Tabulka vyhodnocení - vzor 

 

 

 

V Praze dne 31. 3. 2021      V Praze dne 31. 3. 2021 

 

Objednatel        Zpracovatel 

 

 

 

 

………………………………      ……………………………… 

Městská část Praha 7       Ing. Josef Souček 

Mgr. Jiří Knitl         

radní         

 


