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Městská část Praha-Kunratice  
se sídlem K Libuši 7/10 148 00 Praha 4 - Kunratice 
zastoupená Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou 
IČ: 00231134 
DIČ: CZ00231134 
bankovní spojení: ČS a.s. Budějovická, Praha 4 
číslo účtu:  2000690389/0800 
ident. ekonomického subjektu: ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 
 
(dále jen „MČ Praha - Kunratice“) 
 
a  
 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební  
zastoupená prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc., děkanem 
sídlo: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
IČ: 68407700 
DIČ: CZ6840 7700 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-5504610227/0100 
 
(dále jen „FSv ČVUT“) 

(spolu dále jen „Smluvní strany“) 
 
 

 
Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 

 

RÁMCOVOU SMLOUVU O SPOLUPRÁCI  
 

I. 
Preambule 

 
1. Rámcová smlouva o spolupráci se uzavírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. e) zákona 

č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
II. 

Předmět smlouvy 
1. FSv ČVUT zpracuje pro MČ Praha - Kunratice v rámci ateliérové výuky ATUR návrhy na 

vymezení, úpravy a uspořádání parteru Kostelního náměstí a obou předprostorů Úřadu 
městské části, podle předaného zadání (dále jen „návrh“ či „návrhy“). 

 
III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. FSv ČVUT se prostřednictvím katedry urbanismu a územního plánování zavazuje: 

1.1. Zpracovat formou studentských semestrálních prací, variantní řešení úpravy 
a uspořádání parteru prostoru v centru obce dle předmětu smlouvy. 

1.2. Zajistit účast dvou pedagogů při vyhodnocení návrhů v rámci výběru nejlepšího 
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řešení. 
1.3. Předat MČ Praha - Kunratice návrhy na řešení formou podlicenční smlouvy o 

užití školního díla, na základě které bude MČ Praha – Kunratice oprávněna 
předané návrhy rozmnožovat a vystavovat jejich originál nebo rozmnoženinu.  

1.4. Pro jednání s MČ Praha - Kunratice je pověřen za katedru urbanismu a 
územního plánování FSv ČVUT (bod 1 tohoto článku) doc. Ing. arch. Petr 
Durdík. 

 
2. MČ Praha - Kunratice se zavazuje: 

2.1. Připravit a předat mapové podklady území v digitální podobě a dále zadání 
předmětu řešení. 

2.2. Uspořádat v místě schůzku se studenty a seznámit je s předmětem řešení.  
2.3. Zajistit vyhodnocení předaných návrhů formou poroty, která bud složena ze 

dvou zástupců MČ Praha - Kunratice, dvou pedagogů FSv ČVUT a jednoho 
nezávislého odborníka. 

2.4. V případě realizace některého z návrhů, přizvat do projekčního týmu autora 
vybraného řešení. 

2.5. Zaplatit za předaná řešení smluvní cenu dle článku IV. 
2.6. Pro jednání s FSv ČVUT ve věcech této smlouvy je za MČ Praha - Kunratice 

pověřena Ing. Lenka Alinčová. 
  

IV. 

Cena plnění 

 

1. Cena za jeden předaný návrh formou podlicenční smlouvy o užití školního díla je sjednána 
jako pevná ve výši 14 000.- Kč.  

2. Nejvýše ohodnocený návrh bude oceněn další částkou 3 000.- Kč. 
3. Maximální počet návrhů nepřesáhne počet 3 semestrální práce. 
4. Maximální částka je 45 000.- Kč (slovy: čtyřicetpěttisíckorunčeských). 
5. K fakturované částce bude připočítáno DPH ve výši platné v době fakturace. 

 

V. 

Termíny plnění 

 

1. Práce – návrhy podle článku II. Budou provedeny v letním semestru roku 2019 tj. do 
22.9.2019. Návrhy budou MČ Praha – Kunratice předány do konce měsíce června 2019, 
a to ve verzi tištěné a ve verzi elektronické na elektronickém datovém nosiči. 

 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
2. Podpisem této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 

smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené uveřejněny, a to i 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).  

3. 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 
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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. 

4. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
 dvě.  

 
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné vůle, že nebyla 
 uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
 podpisy. 
 
 
 
 
 
 
za MČ Praha - Kunratice    za Fakultu stavební ČVUT v Praze 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….    ……………………………………. 
Ing. Lenka Alinčová     prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 
starostka                                děkan  
 
 
V Praze dne:      V Praze dne: 

 

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

