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Smlouva o zpracování studie pľoveditelnosti - lanová dráha

1.

Smluvní stľany

RegĺonáIní organizátoľ pľažské integrované dopľavy, příspěvková organtzace
se sídlem Rýířská 406110, Staľé Město, 110 00 Praha 1

ICO:60437359
DIC C260437359
zastoupena: Ing. et Ing. Petľ Tomčík, ředitel
příspěvkovó organizace hlavnĺho města Prahy zřízenĺź ke dni l. prosince l993 usnesením Zastupitelstva
hlavního města Prahy č. ] 5 ze dľle 25. listopadu I 993; zřizovací listiną nově vydóna ą schváleną usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy č' 40/l 39 ze dne 16. złźří 20I0

(dále jen,,objednatel")

2. SIAL aľchĺtekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
se sídlem U Besedy 47418,460 07 Liberec III - Jeřáb
lČo: t8381481
DIČ: CZt838l48l
zapsźnav oR u KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 554
zastoupena: Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš - jednatelé
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen',zhotovĺtel")

Pľeambule

Vzhledem k tomu, že

obj ednatel j e veřejn;im zadav atelem,

zhotovitel podal nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Studie proveditelnosti
_ Lanov á dr źtha", zadáv anou mimo r ežim zákona o veřej ných zakázkách,

nabídka zhotovitele byla objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější,

uzavíraji výše speciÍikované smluvní strany tuto smlouvu o zpľacování předmětné studie
pľoveditelnosti.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat studii proveditelnosti v rámci
možnosti rea|izace pĄektu výstavby lanové drźŕry v úseku Podbaba _ Zoo _ Bohnice
s posouzením výhledové odbočky Zoo _ Nádraží Holešovice v systému Pražské
integrované dopravy (dále jen,,studie").

2. Cílem a účelem studie je vypořádat se zejména s následujícími aspekty a otź,zkami

o Role dráhy v dopravním systému města - cílové relace, směry, cílové skupiny
cesĘících, propojení s ostatními linkami PraŽské integrované dopravy (dále jen
,,PID,.)
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o Počet a umístění stanic

o Přesnější umístěni a vazby jednotlivých doporučených stanic na ostatní druhy
dopravy a na nový vstup do Zoo

o Potřebná přepravní kapacita _ hodinová, případně okamŽitźl

o Potřebná dopravní rychlost

o Jaké úspory na stľaně existující či dosud výhledově uvaŽované MHD lze touto
lanovou dráhou dosáhnout?

o Pro přepravu jakých zavazadel, popř. živých zviÍat,je třeba řešení uzpůsobit?

. JakÝtyp lanové dráhyje nejvhodnější? (Funitel, 35, oběŽný' kyvadlový...)

o Není-li reálné dopravně optimální řešení, exisĘe jiné' suboptimální' které nutná
hodnotící kľitéria splňuje?

o Je možné dosáhnout odpovídající dopľavní nabídky jiným způsobem neŽ lanovou
dráhou?

o Za jakých nepříznivých povětrnostních vlivů lze lanovou dľáhu provozovat?

Přesná specifikace požadavků na strukturu a výstupy studie je uvedena v příloze č. 1.

4' Podklady pro Zptacování studie si zajistí zhotovitel. objednatel poskýne v rámci své
působnosti součinnost zhotoviteli při jednání s třetími subjekty a získávźní podkladů
a vyjádření, zejména pak zajistí poskýnutí modelu přepravních vztahů pro relevantní
uzemi (resp. výstupy z tohoto modelu v rozsahu a podrobnosti postačující pro určení
přepravní prognőzy)kvyužiti pro pľáce na této studii.

5. Navrhovaná řešení a výsledky studie poslouŽí objednateli jako podklad pro rozhodnutí
o realizaci projektu (především rcalizovatelnost z hlediska finanční náročnosti projektu),
jako podklad pro zahmuti do územně plánovací dokumentace a také pro vývoření
koncepčního řešení dopravní obslužnosti dotčeného uzęmí.

II.
Zv|áštní pľáva a povinnosti smluvních stľan

1. objednatel i zhotovitel jsou povinni si navzájem poskýovat nezbýnou součinnost.

2. Zhotovitel je mimo jiné dále povinen

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

b) jmenovat odpovědnou osobu zhotovitele, se kteľou bude objednatel komunikovat
(čl. V)'

c) na požádźni informovat objednatele o aktuálním stavu zpracování studie
a o zjištěních, která zhotovitel doposud učinil'

d) 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,

e) řídit se při plnění této smlouvy příslušn1ýłni právními i jinými předpisy, zejména
zźlkonem č,. I83l200ó Sb., o územním plánovźni a stavebním řádu (stavební zákon),
ve zněni pozdějších předpisů, prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu
a technickými normami'
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Đ řídit se při plnění této smlouvy odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou
zadźxány v pruběhu 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 realizačni tým v dostatečném
rozsahu; aktivním členem realizačniho t1imu musí bý po celou dobu plnění smlouvy
též

l. osoba, které byla udělena avtonzace podle zttkona č,.36011992 Sb., o ýkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženjľů a techniků činných ve výstavbé, ve zněĺi pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o autoľizaci"), v oboru dopľavní stavby,

2. osoba, které byla udělena autorizace podle zákona o autorizaci v oboru
te chnol o gická zař ízení s tav eb,

přičemŽ je možné, aby odbornost podle bodů 1 a 2 zajLšt'ovala jedna a tatáž osoba,
pokud disponuje autonzacemi v příslušných oboľech; tento člen (resp. členové)
realizačniho týmu odpovídá za odboľnou úľoveň těch částí studie, které mají vztah
k příslušným požadovan ým autoizacím,

h) zachovźxat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se v souvislosti s plněním této
smlouvy dozvi, a to bez ohledu na to, jakým způsobem týo infoľmace ziskal;
zhotovitel je zároveň povinen zajistit, aby tuto povinnost dodrŽovala i jakákoliv třetí
osoba, kterou zhotovitel pro plnění svých úkolů plynoucích ztéto 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

a) jmenovat odpovědnou osobu objednatele, se kteľou bude zhotovitel komunikovat
(čl. V)'

b) ptevzit od zhotovitele výstupy předvídané touto smlouvou,

c) poskýovat zhotoviteli odměnu v souladu s touto smlouvou'

4. Další práva a povinnosti smluvních stran plynoucí zprźxnich předpisů nebo jiných
ujednání této smlouvy tímto nejsou dotčena.

III.
Termín a místo plnění

1' Zhotovitelje povinen splnit předmět této smlouvy podle následujícího harmonogramu:

a) odevzdáni kapitol l,2,4 a 5 studie kpřipomínkám objednateli do 4 měsíců
od uzavření této smlouvy,

b) zapracování připomínek objednatele dle písm. a) a předání takto aktualizované
pracovní verze studie objednateli do 4 měsíců od sdělení těchto připomínek
zhotoviteli,

c) dopracování a předání konečné verze studie do 3 měsíců od ukončení procesu podle
písm. b)'

2. o řádném splnění jednotlivých částí díla dle odstavce 1 písm. a) až c) bude smluvními
stľanami pokaždé sepsán předávací protokol.
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3. Místem plnění je sídlo objednatele'

IV.
Odměna a způsob její úhľady

l. Za poskytování služeb dle této smlouvy nálęži zhotoviteli odměna v celkové výši
1.050.000,- Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých). odměna bude uhľazena
postupně podle následujícího haľmonogramu:

a) 30oń po splnění ěásti díla dle čl. III odst. 1 písm. a) (odevzdání kapitol 1,2,4 a 5
studie),

b) 40 %o po splnění části díla dle čl. III odst. l písm. b) (zapracováni připomínek
objednatele),

c) 30Yopo splnění části díla dle čl. III odst. 1 písm. c) (dopracováni a předání konečné
verze studie).

2. odměna uvedená v odstavci 1 představuje konečnou a nepřekročitelnou cerLll za služby
poskýnuté zhotovitelem a jsou v ní zahľnuty veškeré náklady zhotovitele související
s realizací této smlouvy (např. náklady na technické vybaveni uživané zhotovitelem,
mzdy, pojištění, služby elektronické komunikace, přepravné, poštovné, ztrátový č,as

apod.). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, Že nad rámec odměny sjednané
v tomto článku nemá zhotovitel vuči objednateli zaplnéni této smlouvy právo na žádnou
další náhradu, kompenzaci nebo jiné plnění.

3. odměna za sLužby bude hľazena na zźlkladě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel
vystaví fakturu na příslušnou částku v souladu s touto smlouvou vždy do 15 dnů
ođ podpisu předávacího protokolu na příslušnou část díla dle čl. III odst' 1 písm. a), b)
nebo c).

4. Je-li zhotovitel plátcem daně zpřidané hodnoty, bude k odměně uvedené v odstavci
1 (resp. kekaždé z jejích samostatně faktuľovaných částí) připočtena a objednatelem
útazena též příslušná daň zpřidaĺé hodnoty podle příslušných právních předpisů
účinných ke dni uskutečněni zdanitelného plnění.

5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doruěení objednateli. Povinnost zaplatit
fakturovanou částku je splněna dnem odepsání této částky ztlětu objednatele.

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů, a je-li zhotovitel plátcem dané zpřidané hodnoty, musí obsahovattéž všechny
náležitosti daňového dokladu. Nebude-li faktura týo nźůežitosti obsahovat, je objednatel
oprávněn takovou fakturu do dne její splatnosti vľátit zhotoviteli a zhotovitelje 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
vtáceni faktury v souladu s tímto odstavcem ĺezaklädá na stľaně objednatele prodlení
s plněním dluhu.

v.
Zástupci smluvních stran pľo věcná jednání

1' Zástupce pro věcná jednání objednatele: - łłeva[ełuł Úł,łĺ -
/leveee"łw' aŁlJ -
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2. Zástupce pro věcná jednání zhntjyi1.1": - ĺÍ'/ěłeěpJ,ą Lb.4J --

- lUĺvěĹeoĺ*: b4J '
3. Úĺa3e o odpovědném zástupci může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit. Tato

změna je vuči druhé smluvní straně účinná ode dne následujícího po dni, kdy jí byla
změna prokazatelně oznámena.

vI.
Vlastnĺcká práva a lĺcenční ujednání

1. Vlastnické právo k jakémukoliv výstupu plnění této smlouvy nebo jeho části přechźai ze
zhotovitele na objednatele okamŽikem předání a převzetí tohoto výstupu ěi jeho dílčí
části.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že pti práci na předmětu této smlouvy nebudou
porušována práva duševního vlastnictví třętích osob a že nejsou známy třetí osoby, které
by mohly oprávněně uplatňovat své nároky ztěcbto práv vůči zhotoviteli či objednateli.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že výsledky (výstupy) činnosti zhotovitele podle této
smlouvy podléhají autorskoprávní ochraně. Zhotovitel proto tímto objednateli uděluje
výhĺadní, nev1pověditelnou a časově, místně a věcně neomezenou licenci k využití všech
výsledků (výstupů) činnosti zhotovitele podle této smlouvy' objednatel je tak zejméĺa
oprávněn příslušné výsledky (výstupy) činnosti zhotovitele nebo jejich jakoukoliv část
libovolným způsobem dćie zpracovávat, upľavovat, šířit, připojit k jinému dílu či jinak
využivat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí' že objednatel bude kromě
jiného oprávněn předat jakékoliv výstupy činnosti zhotovitele podle této smlouvy
libovolnému třetímu subjektu k dalšímu zpracovéni avylžiti.

4. Zhotovitel odpovídá za to, Že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude
zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z prumyslového nebo j1ného duševního
vlastnictví, a to pro jakékoliv využiti tohoto předmětu plnění v Ceské republice
iv zahran1či. Zhotovitelje tak zejméĺa povinen zajistít, aby sám disponoval dostatečnými
prtwy k právům z duševního vlastnictví skuteěných autoru-fyzických osob, zaměstnanců,
subdodavatelů či jiných osob, kteľé k plnění této smlouvy využije.

5. odměna za poskýnutí licence podle tohoto článku je zahml,lta v odměně podle č1. IV

6. objednatel není povinen licenci využit; v takovém případě licence nezaniká.

vII.
Smluvní pokuĘ a sankce

1. V případě prodlení s předríním jakéhokoliv výstupu podle této smlouvy nebo v případě
prodlení s uspokojením nároků objednatele při uplatnění práv z vadného plnění
je objednatel opľávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy:
dva tisíce korun českých) za kažđý započatý den prodlení. Případný nárok objednatele
na náhradu škody není úhradou smluvní pokuty dotčen ani nijak omezen.

2. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v této smlouvě je zhotovitel povinen
uhĺadit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých)
zakaždéjednotlivé porušení. Případný nárok objednatele na náhľadu škocly není úhľadou
smluvní pokuty dotčen ani nijak omezen.
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3' V případě prodlení s úhĺadou svého peněŽitého závazku se objednate| zavazuje uhradit
zhotoviteli pouze úroky z pľodlení ve výši stanovené právními předpisy s tím,
že zap|acené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody zhotovitele.

vIII.
Zá,ľérečná ujednání

l' Tuto smlouvu je moŽno měnit povze písemnou formou nazákladě vzestupně číslovaných
dodatků.

2. Uveřejnění této smlouvy podle zélkona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajisti objednatel. objednatel je oprávněn takto
uveřejnit smlouvu v plném zněni.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jetéžjejí příloha:

a) příloha č. 1 - Specifikace požadavků na strukturu a výstupy studie

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichž každá smluvní strana obdrži
po jednom.

5. Případná nicotnost' neplatnost nebo nevyrnahatelnost některého ujednání této smlouvy
nezpůsobuje nicotnost' neplatnost nebo nevymahatelnost jejích ostatních ujednání.
Smluvní strany jsou povinny formou písemného dodatku k této smlouvě takovéto nicotné,
neplatné nebo nev5rmahatelné ujednání nahľadit neprodleně ujednáním, jež je platné,
vymahatelné a zachovává účel sledovaný nahrazovaným nicotným, neplatným nebo
nevymahatelným uj ednáním.

6. Smluvní strany se s touto smlouvou řádně seznámily a jejímu obsahu rozum| smlouva
určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou avážnou vůli smluvních stran a není uzavirźlna
v tísni nębo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehoŽ smluvní stľany připojují
své podpisy.

Y Prazean" fu,1kTft V Libeľci dne ?. / 
"2 

//

Regĺon áln i or ganizálto r p ľažské
integľované dopľavy, příspěvková

organizace
Ing. et Ing. Petr Tomčík

ředitel

L.iPID
, li't Íťská 1o
;ł) ĺ.lo Praha 1

(2)

SLłt d ll'.Lę'.|J l r ÜPvl. 9 t.v.

Lĺbeľec
Z.DÍevěný, Ing. J. Tauš

jednatelé

SlAL architekti a inŽenýľl
spol, s r.o. Liberec

U besedy 8 46001Lĺberec 3
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Příloha č. 1 - Specifikace požadavků na strukturu a výstupy studie

Stľuktura studĺe:

l) Kapitola Úvod _ bude obsahovat shrnutí zfüladního záměru vybudování lanové drahy
v systému PID a shľnutí a bližší popis výchozi situace a podkladů, se kterými bude
zhotovitel pracovat.

2) Kapitola Analýza výchozího stavu - bude obsahovat analýzu stávající dopravní nabídky
v dotčených přepravních relacích, její předpokládané změĺy pÍi realizaci projektu,
předpokládaný stav okolní infrastruktury,kteráby byla realizaci projektu dotěena.

3) Kapĺtola Analýza přepľavní poptávky v osobní dopľavě _ bude obsahovat především
modelaci předpokládané velikosti přepravních proudů, srovnávací analýzu ěasové
náročnosti pro cesĘící při realizaci a nerealizaci projektu, analýzu dopadů na změnu
podílu PID na přepľavní pľáci (zejména omezęni zátěže IAD ve vybraných směrech).

4\ Kapĺtola Návrh technických a technologĺckých varĺant řešení - bude obsahovat
návrhy či varianty technických řešení realizace projektu s důrazem na posouzení vlivů na
žívotni pľostředí. Při náwhu technického a technologického řešení musí bý bráno v potaz
též ilzenrĺí planování v dotčených oblastech, dopady realizace řešení na dotčené sítě
(např. energetické). Zpracovźní harmonogramu prací spojených srea|izaci navrhovaných
technických řešení.

5) Kapitola Návľh administľatĺvně_oľganĺzačního řešení _ bude obsahovat návrh řešení
realizace projektu a jeho následného provozu' včetně návaznosti na plánované nebo jiŽ
existující projekty, kteľé by na realizaci projektu mohli mít v budoucnu vliv. Zajištění
stanovisek, popř. doporučení dotčených městských částí (Praha 6,Praha 8 a Praha-Tľoja)
aZoologické zafuady hl. m. Prahy kę zvažovarlým řešením projektu.

6) Kapĺtola Ekonomĺcké hodnocení bude obsahovat analýzu finančního rámce
náročnosti realizacę projektu (případně variantního řešení) v střednědobém
a dlouhodobém výhledu' Zhotovite| též zpracuje CBA analýzu, při zptacovźni analýzy
bude přihližet též k nákladům, které vzniknou ýkupem pozemků dotečených realizaci
projektu, nákladům spojených s věcn;imi břemeny a dalším nákladům plynoucích
z majetkoprávních vztahivázajicich se k lokalitám dotčeným realízaci projektu.

7) Kapĺtola Záxér - součástí této kapitoly bude srovnávací aĺalýza přínosů a nákladů
navrhovaných variant řešení a pasportizace uzęmi' Navľhovaná řešení a výsledky
sľovnávací ana|ýzy budou pľojednány se všemi dotčenými subjekty a připomínkovrlny.
Týo připomínky budou následně vypořádány a bude vypracován seznam s uvedením
všech připomínek a jejich vypořádáním.

Součástí každé kapitoly bude závěrečné shrnutí a doporučení pro ręalizaci pľojektu.

Výstupy studie:

1) Textovázpráva

2) Analýická část _ reference z jinýchměst, včetně fotografií

3) Přehledná situace v měřítku 1:10 000 se zobrazením širších vztah:ů,, popř. variant
řešení



4) Situace návrhu umístění stanic a nosných/tlačných podpěr v měřítku 1:2000

5) Podklad pro zanesení návrhu do územně plánovací dokumentace

6) PrognózapÍepravních vztahů - popis užiti, grafické přílohy

7) Tabulka CBA


