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SMLOUVA O DÍLO č. 20 001 3 00 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

Zhotovitel:    Dopravní a inženýrské projekty spol. s.r.o. 

     Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 

zastoupená:  ředitelem Ing. Janem Zrzavým 

telefon:   732 216 820 

e-mail:   jan.zrzavy@dip.cz 

datová schránka: wznpij7 

IČO:   48592722 

DIČ:   CZ48592722 

a 

Objednatel:    Městská část Praha Kunratice 

K Libuši 7, Praha 4 Kunratice 

zastoupená:  starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

telefon:   244102221 

e-mail:   alincova@praha-kunratice.cz 

datová schránka: cxnbudp 

IČO:   231134 

DIČ:   CZ00231134 

1. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje k vytvoření generelu komunikací v k.ú. Kunratice ve správě MČ Praha-Kunratice 

v souladu s cenovou nabídkou č.j. MC P-KU 00253/2020 ze dne 7. 8. 2019. 

Obsahem dokumentu bude vypracování generelu veřejně přístupných místních komunikací na katastru 

městské části Praha – Kunratice, které jsou ve správě MČ Praha – Kunratice, především terénní 

zmapování šířkového uspořádání, druhu a technického stavu krytu vozovky, způsobu odvodnění. 

Vypracování elektronické mapy – situace a tabelární přehled po jednotlivých ulicích, stanovení 

obecných zásad údržby vozovek místních komunikací. 

 

Generel komunikací je pořizován v rámci projektu Tvorba strategických a koncepčních dokumentů v 

MČ Praha – Kunratice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010110. 

Dle pravidel výše uvedeného projektu je součástí osobní prezentace finálního dokumentu, a to poradě 

starostky, zastupitelstvu MČ a komisi dopravy. 

Zpracovatel generelu souhlasí, aby finální verze byla zveřejněna na webových stránkách městské části 

Praha-Kunratice. 

 

Data budou kompatibilní s GIS databází CDSw. 

Kontaktní osoby: MČ Praha-Kunratice: Martin Kubát; 725880442; kubat@praha-kunratice.cz 

   DIPRO spol. s.r.o.: Ing. Daniel Polič; 605217834; polic@dip.cz 

2. Termín plnění 

Dokončení prací: 40 týdnů od uzavření smlouvy na vypracování generelu vč. prezentace, následně 4 

týdny na zapracování příp. připomínek, které budou připraveny do 2 týdnů od poslední konané 

prezentace dokumentu. 

Tisk 3ks paré proběhne po zapracování připomínek. 
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3. Cena za dílo 

Dle CN č.j. MC P-KU 00253/2020 ze dne 7. 8. 2019 

odsouhlasené na poradě starostky č. 52 dne 23. 1. 2020 

 

Celkem  57 500,- Kč bez DPH 

12 075,-Kč DPH při sazbě 21% 

69 575,- Kč vč. DPH 

Cenová nabídka tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Cena za dílo je úplná a zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou dle požadavků objednatele řádně a 

odborně oceněny zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že není potřeba jakýchkoli 

dalších prací či dodávek pro to, aby dílo bylo zhotoveno kompletně. 

4. Úhrada 

Objednatel uhradí zhotoviteli do třiceti dnů od vystavení faktury za dílo. Fakturační doklad musí 

splňovat příslušné ná57ležitosti daňových dokladů. Přílohou faktury bude předávací protokol. 

5. Odpovědnost za vady 

Zhotovitel je povinen předat objednateli v dohodnutém termínu plnění. Provedené dílo bude odpovídat 

příslušným technických předpisům. Záruční doba na provedené dílo je stanovena na 24 měsíců ode dne 

předání díla objednateli.  

6. Majetkové sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží čas plnění dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli pokutu ve 

výši 0,5% z rozsahu nesplněných prací za každý den prodlení. 

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, je dohodnuta pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za 

každý den prodlení. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktur objednatele nebo zhotovitele s 

termínem splatnosti do 14ti dnů ode dne jejich vystavení. 

7. Povinnosti Smluvních stran ve vztahu k osobním údajům 

Smluvní strany této smlouvy potvrzuji, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je 

zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením 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) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR") a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě 

smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími 

právními předpisy. 

Při plnění této smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této smlouvy, 

komunikace zástupců smluvních stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností 

vyplývajících ze smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních stran příjemcem osobních údajů týkajících 

se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či 

reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen "osobní 

údaje").  Vedle postavení příjemce může být kterákoliv ze smluvních stran této smlouvy současně i 
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správcem anebo zpracovatelem osobních údajů získaných od druhé smluví strany, stanoví-li tak 

Nařízení či související právní předpis. 

Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke zpracování osobních 

údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla 

(zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí 

(zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či 

jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis. 

Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení a souvisících právních 

předpisů při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu 

údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající 

úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. 

Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou předány 

(zpřístupněny),  případně zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných 

zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Ta ze smluvních stran, která je příjemce osobních údajů 

od druhém smluvní strany, je povinna druhé smluvní straně na její písemnou žádost ve lhůtě do 30 

kalendářních dní od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných 

(zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k 

zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných 

(zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě 

jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst.1 a odst.2. Nařízení, d) vykonat veškeré 

právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně uplatněných subjektem údajů dle Nařízení 

a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat druhé smluvní straně písemné potvrzení.  

 

10. Doplňující ujednání 

1) Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení platby objednatelem ke dni 

splatnosti, nebo nesplnění dohodnutých termínů dodávek ze strany zhotovitele. 

2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, který obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. 

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva můře být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-

kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a 2985 občanského zákoníku 

a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Zaslání smlouvy správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii 

potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení 

obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele. V 

případě, že tak neučiní do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy, je oprávněn smlouvu zaslat správci 

registru smluv zhotovitel a o této skutečnosti informovat objednatele. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji rozšiřovat pouze 

písemnými dodatky, potvrzenými oběma stranami. 

Smlouva je ve dvou vyhotoveních, z čehož jedno obdrží objednatel, jedno zhotovitel. 
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Příloha: Cenová nabídka  

 

V Praze dne       V Praze dne 

 

 

 

……………………………     …………………………… 

Za objednatele – razítko, podpis     Za zhotovitele - razítko, podpis 
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Informace ve smlouvě 

Objednatel (kupující) bere na vědomí zákonný souhlas správce se zpracováním osobních údajů správcem 

(objednatelem, prodávajícím), a to pro účely plnění smlouvy. 

Zpracováním osobních údajů objednatele může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje 

nebudou správcem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám, pokud dále není uvedeno 

jinak. Zhotovitel jako správce je oprávněn jméno, příjmení a adresu subjektu, telefon, adresu elektronické pošty 

údajů předat za účelem správy IT správce, vedení účetnictví. Subjekt údajů - kupující byl o tomto postupu 

prodávajícím předem informován a výslovně s uvedeným souhlasí. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke stanovenému účelu. Osobní údaje budou 

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 

způsobem. 

Správce poskytuje objednateli následující poučení: 

• Objednatel má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, 

jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na 

přenositelnost údajů, 

• Objednatel má právo požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje Objednatele správce 

zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

• Objednatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) 

• Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout, s neposkytnutím osobních údajů nejsou spojeny 

pro Objednatele žádné důsledky, 

Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci 

předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu 

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 


