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Smlouva o zpracování územně-technické studie záchytných parkovišť P+R  
na území Středočeského kraje 

(dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany 

1. Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 05792291 
DIČ: CZ05792291 
zastoupena: Ing. Michal Štěpán, ředitel 

(dále jen „objednatel“) 

2. PRO CEDOP s. r. o. 
se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 Kladno 
IČO: 27174069 
DIČ: CZ27174069 
zapsána v [v OP vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 101933 
zastoupena: Ing. Petr Šlegr, jednatel 

a 

Centrum pro efektivní dopravu, z.s. 
se sídlem nám. W. Churchila 2, 130 00 Praha 3 
IČO: 22831860 
zastoupena: Ing. Petr Šlegr, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zpracování územně-technické studie (dále jen „studie“), která 
má prověřit možnosti realizace a navrhnout podobu (technické řešení) výstavby 
záchytných parkovišť „park and ride“ (dále jen „P+R“) splňujících objednatelem 
požadovaný rozsah kapacit parkovacích míst, a to v jedenácti zadavatelem určených 
lokalitách a místech na území Středočeského kraje uvedených v bodě XI. této smlouvy.  

2. Cílem studie je prověřit a posoudit 

a) za jakých podmínek je s přihlédnutím k právním a věcným omezením (soulad 
s územními plány obcí, majetkové poměry, inženýrské sítě, objednatelem poptávaná 
kapacita parkovacích míst) technicky možná realizace P+R v daných lokalitách a 
v jakém časovém horizontu je s přihlédnutím k uvedeným okolnostem taková realizace 
P+R reálná; 

b) předpokládanou efektivitu projektu formou ekonomického zhodnocení vhodnosti 
výstavby a budoucího provozu P+R v daných lokalitách, tj. zda bude stavba pro 
obyvatele i současné uživatele individuální automobilové dopravy přínosná; 

c) jaká technologická opatření z hlediska provozování systému veřejné dopravy budou 
nezbytná pro optimální funkčnost a využití P+R a motivaci uživatelů individuální 
automobilové dopravy, aby s využitím P+R přešli alespoň v části své plánované trasy 
do systému veřejné dopravy (např. která volba naváděcího systému a technologie 
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detekce obsazenosti je v dané lokalitě nejvhodnější, popř. jaká další podpůrná opatření 
je vhodné realizovat pro zvýšení atraktivity a většího využití P+R); 

d) zda jsou požadované kapacity daných parkovišť vhodně nastaveny; 

e) navržení vhodného parkovacího a provozního režimu a zabezpečení pro každou lokalitu 
(volný vjezd a výjezd vs. závora, kamerový systém, osvětlení apod.) 

f) jaké předpokládané finanční náklady budou připadat na výstavbu jednotlivých P+R, a 
následně na jejich běžný provoz dle zvoleného režim, zabezpečení a provedení. 

II. 
Způsob plnění 

1. Studie ponese název „Územně-technická studie záchytných parkovišť P+R na 
území Středočeského kraje“. 

2. Studie bude řešit konkrétní možnosti umístění a realizace parkovacích ploch a umístění 
naváděcího systému tak, aby byl zajištěn objednatelem požadovaný počet pakovacích míst 
pro osobní automobily kategorie ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Objednatelem 
požadované přibližné umístění (ve vzdálenosti do 200 m od zvoleného dopravního bodu) 
parkovacích ploch a rozpětí mezi minimálním a maximálním požadovaným počtem 
parkovacích stání pro každou jednotlivou lokalitu jsou uvedeny v bodě XI. této smlouvy.  

3. Studie prověří inženýrské sítě na dotčených pozemcích. Zhotovitel v rámci plnění této 
smlouvy též předběžně projedná jednotlivé záměry zřízení P+R s vlastníky dotčených 
pozemků, s obcemi, na jejichž území má být příslušný záměr realizován, a s Policií České 
republiky, a do studie zapracuje takto získaná předběžná stanoviska uvedených subjektů. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předmětem této části plnění zhotovitele není získání 
závazného stanoviska nebo souhlasu, které by byly bez dalšího využitelné v příslušných 
řízeních před orgány veřejné moci, ale pouze předběžné projednání a získání předběžného 
stanoviska k dané věci vč. popisu posloupnosti jednotlivých kroků. 

4. Studie bude sestávat z textové části a grafických příloh dle odstavců 5 a 6. 

5. Textová část studie bude mít následující strukturu: 

a) kapitola Analýza výchozího stavu – bude obsahovat analýzu stávající nabídky 
parkovacích míst v okolí lokalit určených objednatelem (bod XI. této Smlouvy) pro 
možné umístění záchytných parkovišť P+R s ohledem na možnosti využití návazné 
veřejné dopravy; 

b) kapitola Návrh řešení – bude obsahovat samotné návrhy technického řešení realizace 
projektu; při návrhu technického řešení musí být bráno v potaz též územní plánování 
obcí v dotčených oblastech a případné stávající umístění přímo souvisejících 
infrastrukturních prvků (inženýrské sítě), věcných břemen na dotčených pozemcích 
apod.; dále bude obsahovat soupis vlastníků jednotlivých pro projekt potřebných 
pozemků; 

c) kapitola Ekonomické hodnocení – bude obsahovat analýzu finančního rámce 
náročnosti realizace projektu; při zpracování analýzy bude přihlížet i k nákladům, které 
vzniknou výkupem pozemků potřebných pro realizaci daného projektu, k nákladům 
spojených s věcnými břemeny a dalším nákladům plynoucích z majetkoprávních vztahů 
vztahujících se k daným lokalitám; kapitola ekonomického hodnocení bude obsahovat 
i provozní náklady zohledňující zvolenou technologii detekce obsazenosti a zvolený 
naváděcí systém; 
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d) kapitola Závěr – bude obsahovat porovnání nezbytných nákladů a přínosů realizace 
týkající se dané ho projektu; dále upozorní na případná s projektem spojená rizika; 
součástí této kapitoly bude závěrečné shrnutí a doporučení (včetně odůvodněni), zda 
je s ohledem na porovnání očekávaných nákladů a přínosů vhodné projekt v dané 
lokalitě realizovat. 

V každé kapitole bude každá jednotlivá lokalita dle Přílohy č. 1 této smlouvy řešena 
samostatně. 

 

 

6. Grafické přílohy studie budou obsahovat 

a) přehledovou situaci pro každou jednotlivou lokalitu dle přílohy č. 1 v měřítku 1:500; 

b) přehledovou situaci pro každou jednotlivou lokalitu dle přílohy č. 1 v měřítku 1:500 
s barevným vyznačením jednotlivých vlastníků dotčených pozemků. 

Přehledová situace bude pro každou lokalitu zachycovat samotné technické řešení a 
umístění stavby do terénu, a to včetně potřebných příjezdových komunikací, komunikací 
pro pěší, odstavených ploch, inženýrských sítí a dalších nezbytných infrastrukturních prvků. 

7. Objednatel požaduje, aby studie v maximální možné míře pracovala s možnostmi umístění 
staveb na pozemcích ve vlastnictví státu, příspěvkových organizací či jiných 
veřejnoprávních subjektů anebo osob, které jsou takovými veřejnoprávními subjekty 
ovládány (tedy preference vlastníků pozemků jako např. stát, územní samosprávný celek, 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, České dráhy, a.s., apod.). Umístění 
stavby na pozemky ve vlastnictví jiného vlastníka než dle předcházející věty není 
vyloučeno, avšak není objednatelem preferováno. 

8. Pro každou lokalitu dle přílohy č. 1 budou navržena dvě samostatná řešení (varianty). 
Jedna varianta uvažuje pouze s prostou stavbou pozemního parkoviště bez potřeby 
případného dodatečného navýšení počtu parkovacích míst. Druhá varianta musí zohlednit 
možnost případného rozšíření počtu parkovacích míst formou výstavby modulárního 
parkovacího domu. Výjimkou je případ, kdy nelze splnit minimální počet parkovacích míst 
zajištěním prostého parkování na ploše, a řešena tak bude pouze varianta parkovacího 
domu. Toto bude v textové části studie náležitě popsáno a zdůvodněno. 

9. Studie musí identifikovat případné jiné investiční záměry, které by mohly být se záměrem 
výstavby P+R v přímém konfliktu, a tato zjištění zohlednit v předpokládaném časovém 
harmonogramu realizace. 

10. Ve studii musí být popsán a graficky zobrazen případný záměr umístění (části) stavby do 
obvodu dráhy. 

11. Podklady pro zpracování studie si zajistí sám zhotovitel na své náklady. Objednatel 
případně poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při jednání s třetími subjekty, případně 
po vzájemné dohodě se získáním podkladů a vyjádření dotčených subjektů. Objednatel 
však upozorňuje, že neodpovídá za poskytování součinnosti ze strany třetích osob. 

12. Počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po uzavření této smlouvy budou 
smluvní strany pořádat kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele za 
účasti zástupců obou smluvních stran, a to alespoň jedenkrát za kalendářní měsíc, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Účelem kontrolních dnů bude 
kontrola průběhu plnění této smlouvy. Z kontrolních dnů bude pořizován zápis. 

13. Ukáže-li se v průběhu plnění této smlouvy, že zřízení P+R v některé z lokalit uvedených 
v bodě XI. je nerealizovatelné nebo nevhodné, je zhotovitel povinen na pokyn objednatele 
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ukončit práce na řešení této lokality; o ukončení prací na řešení lokality, resp. o naplnění 
důvodů pro toto ukončení, rozhoduje výlučně objednatel. Odměna zhotovitele za takto 
nedokončenou lokalitu se určí podle čl. V. odst. 2. 

14. Výstupy plnění této smlouvy musí splňovat požadavky výslovně formulované touto 
smlouvou a současně musí odpovídat povaze těchto výstupů s přihlédnutím k jejich další 
využitelnosti při plnění úkolů objednatele. Podrobnosti ohledně konkrétní podoby a formy 
jednotlivých výstupů jsou definovány v příslušných ujednáních této smlouvy a mohou být 
upřesněny objednatelem. 

15. Neurčí-li objednatel v konkrétním případě jinak, musí být všechny písemné výstupy 
činnosti zhotovitele předány vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a současně i 
v elektronické podobě, a to v případě textové části ve strojově čitelném formátu (např. 
formát DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, XLS nebo PDF s textovou vrstvou) a v případě 
výkresové části či grafických příloh v obvyklém formátu a kvalitě pro daný typ výstupu 
(např. formát PDF, JPG, DWG apod.). Veškeré případné výpočty, tabulky a grafy musí být 
odevzdány také samostatně v odemčeném souboru formátu XLS. Požadavky na strojovou 
čitelnost neplatí v případě dokumentů, jejichž původcem není zhotovitel ani jeho 
poddodavatel a které zhotovitel obdržel od jejich původce v jiném než strojově čitelném 
formátu. 

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny si navzájem poskytovat nezbytnou součinnost. 

2. Zhotovitel je mimo jiné dále povinen 

a) poskytovat své služby podle této smlouvy ve stanoveném rozsahu, termínu a kvalitě; 

b) jmenovat odpovědnou osobu zhotovitele, se kterou bude objednatel komunikovat  

c) informovat objednatele o průběhu plnění jednotlivých úkolů a tyto s ním konzultovat; 

d) účastnit se dohodnutých kontrolních dnů; 

e) při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat řádně, samostatně, podle 
svých nejlepších znalostí a schopností a s vynaložením veškeré potřebné odborné péče, 
přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele, 

f) řídit se při plnění této smlouvy příslušnými předpisy a odůvodněnými pokyny 
objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy, s tím, 
že je povinen neprodleně upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů, 
jinak odpovídá za škodu neupozorněním vzniklou; 

g) zajistit pro plnění této smlouvy odborně způsobilý realizační tým v dostatečném 
rozsahu; 

h) vést písemné záznamy o průběhu plnění této smlouvy a na vyžádání tyto záznamy 
objednateli bez zbytečného odkladu předložit; 

i) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním této 
smlouvy dozví, a to bez ohledu na to, jakým způsobem tyto informace získal; zhotovitel 
je zároveň povinen zajistit, aby tuto povinnost dodržovala i jakákoliv třetí osoba, kterou 
zhotovitel pro plnění svých úkolů plynoucích z této smlouvy přímo či nepřímo použije; 
způsobí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy objednateli újmu v důsledku 
úniku informací, bude povinen tuto újmu nahradit. 

3. Objednatel je mimo jiné dále povinen 
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a) předávat zhotoviteli včas a v potřebném rozsahu potřebné podklady a informace; 

b) jmenovat odpovědnou osobu objednatele, se kterou bude zhotovitel komunikovat  

c) převzít od zhotovitele výstupy plnění této smlouvy; 

d) poskytovat zhotoviteli odměnu v souladu s touto smlouvou. 

4. Další práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z právních předpisů nebo jiných ujednání 
této smlouvy nejsou tímto článkem dotčeny. 

IV. 
Doba, místo a způsob plnění 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli dílčí odevzdání ve formě kompletně 
zpracovaných čtyř (zhotovitelem libovolně zvolených) lokalit do 15. 12. 2019. Objednatel 
je oprávněn ve lhůtě 10 pracovních dnů od předložení tohoto pracovního návrhu studie 
sdělit zhotoviteli své připomínky; zhotovitel je povinen tyto připomínky, nevybočují-li 
z mezí této smlouvy, zapracovat. 

2. Finální verze studie se všemi náležitostmi dle této smlouvy bude objednateli předána 
nejpozději do 270 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou. O předání a převzetí finální verze studie bude smluvními stranami sepsán 
předávací protokol. 

3. Místem plnění je zásadně sídlo objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v odůvodněných 
případech (zejména vyžaduje-li to povaha a způsob realizace konkrétního dílčího úkolu, 
zejména bude-li potřebné místní šetření anebo osobní projednání s třetími subjekty) bude 
místem plnění i jiné místo, např. jednotlivé lokality specifikované v bodě XI., úřední 
místnost příslušného orgánu veřejné moci, apod. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude od zhotovitele akceptovat i dílčí plnění, 
představuje-li takové dílčí plnění komplexně zpracovanou jednu nebo více lokalit dle přílohy 
č. 1. V takovém případě se ujednání této smlouvy ohledně předání a převzetí studie, jakož 
i ohledně vyúčtování a úhrady odměny použijí na dodané dílčí plnění obdobně. 

V. 
Cenové a platební podmínky 

1. Za poskytnutí kompletně zpracované „studie“ podle této smlouvy náleží zhotoviteli 
jednorázová odměna ve výši 1.386. Kč bez DPH (slovy: jeden-milion-tři-sta-osmdesát-šest-
tisíc korun českých)  

2. Pokud u některé lokality nebude na základě rozhodnutí nebo pokynu objednatele 
vypracována studie v plném rozsahu (čl. II. odst. 13), náleží poskytovateli pouze poměrná 
část odměny; tuto poměrnou část odměny určí objednatel na základě poměru skutečně 
poskytnutého rozsahu prací/služeb a rozumně objektivně očekávatelného rozsahu prací při 
poskytnutí veškerých služeb v plném rozsahu. 

3. Odměna uvedená v odstavci 1 nebo 2 představuje konečnou a nepřekročitelnou cenu za 
plnění poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady 
poskytovatele související s realizací této smlouvy (např. náklady na účast na kontrolních 
dnech, náklady na technické vybavení užívané poskytovatelem, mzdy, pojištění, služby 
elektronické komunikace, přepravné, poštovné, ztrátový čas apod.). Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany uvádí, že nad rámec odměny sjednané v tomto článku nemá 
zhotovitel vůči objednateli za plnění povinností dle této smlouvy právo na žádnou další 
náhradu, kompenzaci nebo jiné plnění. 
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4. K ceně sjednané podle tohoto článku bude připočtena též odpovídající daň z přidané 
hodnoty podle příslušných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

5. Odměna bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po odevzdání finální verze studie (nebo její 
kvalifikované části za podmínek čl. IV. odst. 4) splňující všechny požadavky dle této 
smlouvy. Přílohou faktury bude příslušný předávací protokol. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu do 15 dnů ode dne, kdy budou splněny všechny podmínky pro její vystavení. 
Dodání výše požadované přílohy k faktuře je podmínkou splatnosti vyfakturované odměny. 

7. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit 
fakturovanou částku je splněna dnem odepsání této částky z účtu objednatele. 

8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního i daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů. Nebude-li faktura tyto náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu do dne její splatnosti vrátit zhotoviteli a zhotovitel je povinen fakturu 
opravit nebo vystavit novou; doručením opravené nebo nové faktury začne objednateli 
běžet nová lhůta splatnosti, která musí opět činit 30 dnů. Postup podle předcházející věty 
je možno aplikovat i opakovaně. Odepření plnění a s tím související vrácení faktury 
v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně objednatele prodlení s plněním dluhu. 

VI. 
Vlastnická práva a licenční ujednání 

1. Vlastnické právo k jakémukoliv výstupu plnění anebo jeho části podle této smlouvy 
přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí tohoto výstupu či 
jeho dílčí části. 

2. Smluvní strany jsou si vědomy, že výsledky (výstupy) činnosti zhotovitele podle této 
rámcové dohody nebo příslušné realizační smlouvy mohou podléhat autorskoprávní 
ochraně. Zhotovitel proto tímto objednateli uděluje výhradní, nevypověditelnou a časově, 
místně a věcně neomezenou licenci k využití všech výsledků (výstupů) činnosti zhotovitele 
podle této smlouvy; zároveň se objednateli uděluje právo k libovolným zásahům a změnám 
těchto výsledků (výstupů). Objednatel je tak zejména oprávněn příslušné výsledky 
(výstupy) činnosti zhotovitele nebo jejich jakoukoliv část libovolným způsobem dále 
zpracovávat, šířit, připojit k jinému dílu, upravovat, přepracovat, doplňovat či jakkoliv jinak 
využívat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že objednatel bude kromě 
jiného oprávněn udělit v libovolném rozsahu a za libovolných podmínek podlicenci, 
případně jinak předat jakékoliv výstupy činnosti zhotovitele podle této smlouvy 
libovolnému třetímu subjektu k dalšímu zpracování a využití. 

3. Odměna za poskytnutí licence podle tohoto článku je zahrnuta v odměně podle čl. V. této 
Smlouvy. 

4. Objednatel není povinen licenci využít; v takovém případě však licence nezaniká. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že při práci na předmětu této smlouvy nebudou 
porušována práva duševního vlastnictví třetích osob a že nejsou známy třetí osoby, které 
by mohly oprávněně uplatňovat své nároky z těchto práv vůči objednateli či 
administrátorovi. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude oprávněn využívat výsledky (výstupy) 
činnosti zhotovitele všemi způsoby předvídanými tímto článkem. Zhotovitel současně 
odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat do práv 
jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro 
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jakékoliv využití tohoto předmětu plnění v České republice i v zahraničí. Zhotovitel je tak 
zejména povinen zajistit, aby sám disponoval dostatečnými právy k právům z duševního 
vlastnictví skutečných autorů-fyzických osob, zaměstnanců, poddodavatelů či jiných osob, 
které k plnění této smlouvy využije. 

VII. 
Smluvní pokuty a sankce 

1. V případě prodlení s předáním jakéhokoliv výstupu činnosti podle této smlouvy je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1. 000 Kč vč. DPH 
(slovy: jeden tisíc korun českých), a to samostatně za každou jednotlivou lokalitu dle 
Ppřílohy č. 1, s jejímž zpracováním je zhotovitel v prodlení, a za každý započatý den 
prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v této smlouvě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč vč. DPH (slovy: pět set tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení. 

3. Případný nárok objednatele na náhradu škody není úhradou smluvní pokuty dotčen ani 
nijak omezen. 

4. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli pouze úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy s tím, že zaplacené 
úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody zhotovitele. 

VIII. 
Kontaktní osoby 

1. Pro účely plnění této smlouvy ustanovují smluvní strany následující kontaktní osoby, které 
jsou oprávněny jménem smluvních stran ve věcech plnění této smlouvy jednat: 

a) zástupce objednatele: Ing. Jiří Pelant, e-mail: pelant.jiri@idsk.cz, tel.: 725 562 272; 

b) zástupce zhotovitele: Ing. Petr Šlegr, e-mail: petr.slegr@procedop.cz, tel.: 
+420 777 573 975. Je-li kontaktních osob ustanoveno více, může každá z nich jednat 
samostatně. 

2. Údaje o kontaktní osobě může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit. Tato změna je 
vůči druhé smluvní straně účinná ode dne následujícího po dni, kdy jí byla změna 
oznámena. Změna bude oznámena druhé smluvní straně e-mailem nebo datovou zprávou. 

3. Kontaktní osoby nejsou oprávněny tuto smlouvu měnit. 

IX. 
Postoupení a zápočet 

1. Objednatel je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou z této smlouvy anebo 
v souvislosti s ní třetí osobě dle svého uvážení, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

2. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy (postoupení 
smlouvy) anebo jejich libovolnou část třetí osobě dle svého uvážení; uzavřením této 
smlouvy uděluje zhotovitel s takovýmto postoupením předem svůj souhlas. 

3. Zhotovitel je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou z této smlouvy anebo 
v souvislosti s ní, jakož i postoupit tuto smlouvu anebo její část pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 
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4. Započtení jakékoliv pohledávky zhotovitele proti pohledávce objednatele vzniklé z této 
smlouvy anebo v souvislosti s ní je možné pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnou formou, na základě vzestupně číslovaných 
dodatků.  

2. Za porušení této smlouvy podstatným způsobem bude považováno – kromě porušení 
odpovídajících obecné zákonné definici podstatného porušení smlouvy – mimo jiné též 

a) prodlení zhotovitele s dodáním jakéhokoliv výstupu po dobu delší než 1 měsíc, byli-li 
na prodlení a na možnost objednatele odstoupit od této smlouvy písemně upozorněn 
alespoň 10 dnů předem; 

b) takové jednání nebo opomenutí zhotovitele, které založí objednateli právo účtovat 
smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 2. 

Další možnosti ukončení této smlouvy podle příslušných právních předpisů tím nejsou 
dotčeny. 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

4. Uveřejnění této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. 
Objednatel je oprávněn takto uveřejnit smlouvu v plném znění. Smluvní strany prohlašují, 
že tuto smlouvu ani žádnou její část nepovažují za důvěrnou ani za předmět svého 
obchodního tajemství. 

5. Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou. 

6. Případná nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost některého ujednání této smlouvy 
nezpůsobuje nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních jejích ujednání. 
Smluvní strany jsou povinny takové nicotné, neplatné nebo nevymahatelné ujednání 
nahradit neprodleně ujednáním, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým nicotným, 
neplatným nebo nevymahatelným ujednáním, a to formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 

7. Smluvní strany se s touto smlouvou řádně seznámily a jejímu obsahu rozumí; smlouva 
určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a není uzavírána 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují 
své podpisy. 
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Příloha č. 1 Seznam lokalit záchytných parkovišť P+R 

 

 

Definované lokality a očekávaná kapacita parkovacích ploch 

 

Název lokality: Zeleneč-Mstětice 

Požadovaná kapacita: 150 - 350 
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Název lokality: Tuklaty 

Požadovaná kapacita: 150 - 200 

 

 

Název lokality: Hostivice 

Požadovaná kapacita: 200 - 250 
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Název lokality: Strančice 

Požadovaná kapacita: 100 - 150

 

Název lokality: Zdiby* 

Požadovaná kapacita: 250 - 300 

 

*) lokalita částečně řešena v souvislosti s přípravovou tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby (řeší DPP HMP) 



Číslo smlouvy objednatele: S-24/05792291/19 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/56  

strana 12/15 

Název lokality: Jesenice 

Požadovaná kapacita: 150 - 200 

 

 

Název lokality: Rudná 

Požadovaná kapacita: 100 - 150 
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Název lokality: Říčany-západ 

Požadovaná kapacita: 200 - 250 

 

 

Název lokality: Čerčany - Pyšely 

Požadovaná kapacita: 250 - 300 
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Název lokality: Dubenec - Skalka 

Požadovaná kapacita: 50 - 100 

 

Název lokality: Roztoky 

Požadovaná kapacita: 150 - 200 
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V Praze dne 27. 8. 2019 
 
 
 

…………………………………. 
Integrovaná doprava Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 
Ing. Michal Štěpán 

ředitel 

V Kladně dne 22. 8. 2019 
 
 
 

…………………………………. 
PRO CEDOP s.r.o. 

                     Ing. Petr Šlegr 
jednatel 

 
  

 
      …………………………………. 

                Centrum pro efektivní dopravu z.s. 
                                Ing. Petr Šlegr 

        ředitel 
 


