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uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále 

jen „OZ“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanoveními zákona číslo 121/2000 Sb. ze 

dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským uzavírají  

 

 

o dodávce projektových prací  

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Zadavatel :  Městská část Praha - Kunratice 

 Úřad MČ K Libuši 7/10  

 148 23 Praha 4 - Kunratice 

 jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

 IČO: 002 31 134    

 DIČ: CZ002 31 134   

 ID DS: cxnbudp 

 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4 

 č. účtu: 2000690389/0800 

 Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 

 

Zpracovatel : Arbofolium s.r.o. 

 Na Skalce 33 

 251 01 Popovičky 

 IČO:  015 95 628 

 DIČ: CZ01595628   

 tel.:  723727754 

 e-mail: objednavky@arbofolium.eu   

 

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zpracovatel zavazuje ke zhotovení díla a k vykonání činnosti 

obsažené v předmětu plnění smlouvy a zadavatel se zavazuje k převzetí řádně zhotoveného díla 

a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. 

 

 

II. OBSAH SMLOUVY 

 

1. Předmět plnění 

 

1.1.  Zpracování projektové dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby: 

 „DOKONČENÍ REVITALIZACE ZELENÉ CESTY“ 

 

1.2.  Podrobná specifikace prací je obsažena v NABÍDCE, která je nedělitelnou částí této 

smlouvy jako příloha č.1 této smlouvy. 

 

1.3.  Dílo bude provedeno odborně v souladu s platnými ČSN a dalšími předpisy, zejména 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, 

 ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, 

 ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační prvky. 
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 Pokud dojde k revizi ČSN nebo jiného technického předpisu v průběhu prací, upozorní 

zpracovatel zadavatele na jejich případný cenový dopad a bude postupovat dle jeho 

pokynu. 

 

 

2. Doba plnění 

 

2.1.  Zpracovatel řádně dokončí a předá dílo zadavateli bez jakýchkoli vad a nedodělků: 

12. 5. 2017.         

 

2.2.  Místem předání je sídlo zadavatele. 

 

 

3. Cena díla 

 

3.1.  Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla: 132.500 Kč bez DPH 

                                                                                       27.825 Kč  DPH 

                                                                                      160.325 Kč s DPH 
 

3.2.  Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k realizaci a předání díla 

zpracovatelem. 

 

 

4. Závazky zadavatele 

 

4.1.  Pokud v průběhu provádění díla vyvstane potřeba součinnosti a dalších podkladů od 

zadavatele nezbytných pro provedení díla, které zpracovatel nemohl předvídat ani při 

vynaložení veškeré odborné péče, je na základě písemného požadavku zpracovatele 

zadavatel povinen takovou součinnost nebo podklady poskytnout bez zbytečného 

odkladu. 

 

4.2.  Zadavatel odpovídá za to, že poskytnuté doklady a podklady podle předchozího odstavce 

nebudou mít právní vady. 

 

 

5. Závazky zpracovatele 

 

5.1.  Zpracovatel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou provedeny řádně, 

v souladu s ČSN normami, zejména ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny 

a jejich výsadba, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a 

udržovací péče o vegetační prvky, a že je zadavatel bude moci použít pro přípravu 

zhotovení stavby jako podklad pro výběr zhotovitele stavby dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí 

díla použije třetí osoby. Pokud se tak nestane, má zadavatel právo z tohoto důvodu takové 

plnění odmítnout a nepřevzít. Může také z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. 

 

5.2.  Pro případ odstranitelných vad díla se zpracovatel zavazuje takové vady bezplatně 

odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od zadavatele.  
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5.3.  Zpracovatel se zavazuje zapracovat do projektové dokumentace veškeré změny, které 

budou zadavatelem uplatněny po předání díla, nepůjde-li o vady tohoto díla. Tyto změny 

budou posuzovány jako projektové vícepráce, jejichž termín a cena budou smluveny 

zvlášť dodatkem k této smlouvě. 

 

 

6. Převzetí díla 

 

6.1.  Dílo, vymezené článkem 1. této smlouvy, bude splněno jeho řádným dokončením, 

předáním a převzetím zadavatelem. 

 

6.2.  Zadavatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady 

spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti nebo vady bránící řádnému provádění 

stavby. Ostatní případné vady a nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu s 

dohodnutými termíny jejich odstranění. Dílo se však považuje za převzaté až v okamžiku, 

kdy je bez jakýchkoli vad.  

 

6.3.  Dílo i jeho jednotlivé části budou zpracovatelem předávány zadavateli ve dvou 

vyhotovení a v elektronické podobě na nosiči CD. 

 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1.  Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně zpracovatelem vystavenou fakturu zadavatel 

uhradí ve lhůtě splatnosti, tj. 30 dní ode dne jejího doručení zadavateli. Závazek 

zadavatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu zadavatele ve 

prospěch účtu zpracovatele. 

 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými 

daňovými předpisy, je zadavatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém 

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová faktura splatnosti začne plynout doručením 

opravené nebo nově vyhotovené faktury zpět zadavateli. 

 Daňový doklad je zpracovatel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a jeho 

předání zadavateli bez jakýchkoli vad dle čl.6.1. a  6.2. věta poslední.    

 

 

8. Ostatní ujednání 

 

8.1.  Zpracovatel poskytuje na jakost díla a správnost řešení i jeho jednotlivých částí podle této 

smlouvy záruku na dobu 3 roky  ode dne předání díla zadavateli. Zpracovatel odpovídá 

za jakoukoli vadu, jež vznikne po této době, jestliže je způsobena porušením jeho 

povinností. Předmětem reklamace nemohou být rozpory vzniklé v důsledku změn 

zákonů, ČSN a dalších předpisů, které vstoupily v platnost po předání díla zadavateli. 

 

8.2.  Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými čs. předpisy. Strany se 

zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. 

Strany se mohou dohodnout na znalci, zkušebně nebo instituci, na niž se obrátí o pomoc 

při řešení sporu. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o 

dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut místně a věcně příslušným soudem. 
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8.3.  Autorský dozor není součástí této smlouvy. Na tuto činnost bude případně uzavřena 

samostatná smlouva. 

 

8.4.  Zpracovatel zodpovídá za to, že zhotovená dokumentace (dílo) bude mít i po uplynutí 

záruční doby vlastnosti, které předpokládaly výchozí podklady a které odpovídají 

normám a obecně závazným předpisům ČR. Dále zpracovatel zodpovídá za to, že 

dokumentace bude respektovat zásady hospodárného provozu zhotovované stavby, její 

udržovatelnosti a bezpečnosti.  

8.5.  Smluvní strany se pro vyloučení pochybností výslovně dohodly, že zjistí-li se kdykoli 

v průběhu provádění stavby nebo i kdykoli v průběhu užívání stavby, pro kterou je 

dokumentace dle této smlouvy určena, že existuje jakákoli vada v dokumentaci 

provedené zpracovatelem dle této smlouvy (kromě prací, které neobsahovala 

NABÍDKA), která má za následek nutnost vynaložení dalších nákladů zadavatelem na 

jakékoli práce (například doplnění projektové dokumentace, vícepráce vyplývající z takto 

nově doplněné projektové dokumentace ), je zpracovatel povinen zadavateli veškeré takto 

účelně jím vynaložené náklady uhradit.  

 

8.6.  Zpracovatel je povinen si zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škody 

vznikající z omylů, opomenutí, či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy, a to 

do výše 5 mil. Kč.  

 

8.7.  Nedodrží-li zpracovatel termín plnění uvedený v článku 2.1. je povinen zaplatit 

zadavateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, za každý den prodlení. Stejnou smluvní 

pokutu je povinen uhradit dále v případě, že neodstraní řádně a včas v záruční době vady 

reklamované zadavatelem - Nárok zadavatele na náhradu škody tím není dotčen.  

 

8.8.  Zpracovatel Se podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.  

8.9. Zpracovatel uzavřením této smlouvy a předáním zhotoveného díla zadavateli postupuje na 

zadavatele výhradní právo (licenci) zhotovenou dokumentaci jako autorské dílo či jeho 

části užít ke smluvenému účelu, či jakémukoli jinému způsobu užití, právo dílo měnit či 

doplňovat a dát dílo či jeho část k užití i jiné osobě, to vše v časově, množstevně i 

teritoriálně neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci je již sjednána v odměně  dle 

čl.III této smlouvy.       

 

 

9. Společná a závěrečná ustanovení 

 

9.1.  Zpracovatel prohlašuje, že se seznámil se stavem celého staveniště a se všemi podklady, 

které mu byly zadavatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla 

nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit 

již při seznámení se s takovými podklady. 

 

9.2.  Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se 

řídí ustanoveními obchodního zákoníku. 
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9.3.  T ato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

9.4.  Tato smlouva byla vyhotovena podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, a to 

ve čtyřech vyhotoveních, které na důkaz souhlasu s jejich obsahem strany potvrzují 

podpisy svých oprávněných zástupců. Zpracovatel obdrží dvě a zadavatel dvě podepsaná 

vyhotovení smlouvy. 

9.5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném 

městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato 

smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 

Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně 

všech příloh a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 24. 4. 2017     V Praze dne 24. 4. 2017 

 

 

 

 

…………………………      …………………….. 

Ing. Lenka Alinčová        Ing. Jan Štípek           
starostka MČ Praha - Kunratice     Arbofolium s.r.o. 

 

        

 

http://www.praha-kunratice.cz/

