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PO 74/2021 

Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany
Němec s.r.o. 
Sídlo: V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha 4 – Krč 
Zastoupená: Josef Něměc, jednatel 
IČO: 25637762 
DIČ: CZ25637762 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56959 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupená: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
60460709 
CZ60460709 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále také jen jako „smluvní strany“) 

II. Předmět smlouvy

1. Objednatel je příjemce dotace poskytované z projektu „Pražský voucher na inovační projekty“ reg. číslo projektu:
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605, s názvem „Vertikální vegetační konstrukce pro použití v městském
prostředí“, jejímž poskytovatelem je Hlavní město Praha (dále jen „projekt“).

2. Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla pro účely projektu, a to provedením
následující činností:
a. Rešerše literárních pramenů k předmětu díla;
b. Monitoring optimální druhové skladby různých druhů travin pro pěstování ve vertikálních vegetačních stěnách;
c. Monitoring optimální druhové skladby různých druhů stálezelených rostlin pro pěstování na kari sítích;
d. Monitoring optimální druhové skladby různých druhů popínavých rostlin pro pěstování na lankové konstrukci.

(dále jen „dílo“). Bližší rozsah díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení
zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této smlouvě.
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II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí 2 009 855, - Kč bez DPH (slovy: dvamilionydevěttisícosmsetpadesátpět korun českých). Výše
DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů.

2. Celková cena díla bude uhrazena následujícím způsobem:
a. 1. platba ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) z celkové ceny díla bude uhrazena

objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí účinnosti smlouvy.
b. 2. platba ve výši 500 000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) z celkové ceny díla bude uhrazena

objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem nejpozději 31.3.2021.
c. 3. platba ve výši 509 855,- Kč (slovy: pětsetdevěttisícosmsetpadesátpět korun českých) z celkové ceny díla bude

uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů po řádném předání
zhotoveného díla objednateli.

3. Splatnost jednotlivých faktur činí 15 dnů po jejich doručení objednateli. Cena díla bude objednatelem uhrazena v
české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy.

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z
prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

III. Termín provedení a předání

1. Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli do 30.9.2021. Předání a převzetí díla bude potvrzeno písemně
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý den prodlení.

2. V případě, že dílo bude v době předání vykazovat vady a nedodělky, jež brání užívání díla k jeho účelu, je objednatel
oprávněn odmítnout převzetí takového díla.

3. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, jež samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání
díla k jeho účelu, dohodnou smluvní strany v protokolu o předání díla termíny pro odstranění takových vad a
nedodělků. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení zaplatí
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím
řízení.
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2. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy vady díla zjistil, oznámit jejich výskyt zhotoviteli včetně
případné fotografické dokumentace vad (dále jen „reklamace vady“). Odstraňování vad reklamovaných
objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle
dané vady tak, aby odstranění vad bylo provedeno nejpozději do 15 dnů od reklamace vady, nebude-li smluvními
stranami sjednáno jinak.

V. Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 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.

2. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, kdy:
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla, a to o více jak 30 dnů oproti dohodnutému termínu;
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce

objednatele, či s právními předpisy.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou faktury o více jak
30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

6. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou smluvní stranou, toto plnění
vrátí a není-li to možné, vyrovnají se smluvní strany podle zásad bezdůvodného obohacení.

7. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením
účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ
porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které
podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě zástupců uvedených
v čl. I. smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o 
splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o 
předání a převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat:
za objednatele: xxxx
za zhotovitele: xxxx
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2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se
právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně
závaznými právními předpisy.

3. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody
musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z
jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu
smlouvy.

5. Objednatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být
předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a s uveřejněním plného znění smlouvy dle 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.

6. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a je elektronicky podepsána. Každá smluvní strana obdrží
elektronické vyhotovení smlouvy v podobě souboru .pdf.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí voucheru
Příloha č. 2: Žádost o poskytnutí voucheru
Příloha č. 3: Nabídka znalostí od poskytovatele služby

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.
Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto
prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ……………… V Praze dne …………………… 
za objednatele: za zhotovitele: 

………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Josef Němec, jednatel Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 





EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR li 

. 

. 

Smlouva o poskytnutí voucheru 

uzavřena podle § 10a odst. 3 a nósl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnf 

pozdějších pfedpisů 

Hlavní město Praha 

se sídlem: 

zastoupené: 

oprávněná osoba: 

IČO: 
DIČ: 
číslo účtu: 
účet veden u: 
ID datové schránky: 

(dále jen „Poskytovatel dotace") 

a 

Němec s.r.o. 

se sídlem: 
zastoupená: 
IČO: 
společnost je plátcem DPH: 
číslo účtu: 
účet veden u: 
zapsaná: 

(dále jen „Příjemce") 

I. 

Smluvní strany 

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 

Ing. Vojtěchem Žabkou, ředitelem odboru projektového 
řízení Magistrátu hl. m. Prahy 
Mgr. Aneta Šubrtová, na základě pověření ze dne 
25.11.2019 
00064581 
CZ00064581 
xxxx
česká spořitelna, a.s. 
xxxx

V Štíhlách 2031/12, 14200 Praha 
Josef Němec 
25637762 
ANO 
xxxx
Raiffeisenbank a.s. 
C 56959 vedená u soudu Městský soud v Praze 

(společně dále jen „Smluvní strany") 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této Smlouvy o 

poskytnutí inovačního voucheru (dále jen „tato Smlouva", resp. ,,Smlouva"). 

li. 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR li 

'

. 

' 

a účelu neplatného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu, po požádání kterékoliv 
Smluvní strany. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato
Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
způsobilosti právně jednat, a dále že tato Smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem
a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají skutečnosti,
což vše níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí voucheru podaná Příjemcem včetně jejích příloh.

V Praze dne: ............................. .. 

Poskytovatel dotace 

Hlavní město Praha 

Mgr. Aneta Š�brtová 
projektová manažerka 

-

10 

g/J. 2u21 V Praze dne: .......................... . 

Příjemce 

Němec s.r.o. 

.. .... Josef Němec 
jméno jednatele 



PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY - 2. VÝZVA

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ VOUCHERU

Verkální vegetační konstrukce pro použi v
městském prostředí
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Idenfikace žadatele a prohlášení:

1. Údaje o společnos:

Společnost: Němec s.r.o.

Zapsaná: C 56959 vedená u soudu Městský soud v Praze

Jednající/zastoupená: Josef Němec

Datum vzniku společnos: 13. 1. 1998

IČO: 25637762

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Velikost podniku: malý podnik (11-50 zaměstnanců)

Adresa sídla: 

Ulice: V Šhlách

Číslo popisné: 2031

Číslo orientační: 12

PSČ: 14200

Město: Praha

Kontaktní údaje:

Adresa datové schránky: cbrn8kqvq

Číslo účtu: xxxx

Webová stránka: hps://cascadegarden.nemec.eu

Kontaktní adresa: (uveďte v případě, že se liší od adresy sídla či v případě zájmu zasílání pošty na tuto 

adresu)
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Ulice:

Číslo popisné:

Číslo orientační: 

PSČ: 

Město:

Kontaktní osoba: 

Jméno a příjmení: xxxx

E-mail: kunt@af.czu.cz

Telefon: xxxx
Osoby zastupující právnickou 
osobu:

Josef Němec

Osoby s podílem v této právnické 
osobě:

Josef Němec

Osoby, v nichž má právnická osoba 
podíl a jeho výše:

0

2. Žadatel je srozuměn a mto souhlasí s podmínkami programu – viz Programový manuál

výzvy.

ANO

3. Stručný profil žadatele - hlavní zaměření firmy (max. 750 znaků):

Historie firmy začala v roce 1998. Přibližně od roku 2000 se začala specializovat na realizaci 
luxusních povrchových úprav s důrazem na vysokou kvalitu práce a profesionalitu.        

Firma má 2 obory činnos.

1 - povrchové úpravy podlah a stěn v interiéru a exteriéru.

2 - realizace verkálních zahrad.
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Oba tyto obory se vhodně doplňují a tvoří tak ideální nabídku služeb pro architekty, 
projektanty i koncové zákazníky.

Firma je známá vymýšlením nových technologií a mimo jiné i díky tomu se stala 
nejuznávanější firmou v oboru v ČR.

4. Žadatel je plátce DPH:

ANO

Žadatel mto čestně prohlašuje, že:
a) je  malý  a  střední  podnikatel  splňující  podmínky  stanovené v  Příloze  č.  1  Nařízení

Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a
108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,

b) žadatel je právnickou osobou1,

c) z hlediska klasifikace ekonomických činnos (CZ-NACE) není Žadatel omezen2,

d) CZ-NACE kód uvedený v Žádos o poskytnu voucheru se týká předmětu projektu a
musí být uveden dle Klasifikace Českého stasckého úřadu,

e) CZ-NACE kód projektu je tedy uvedený dle předmětu projektu a po celou dobu konání
projektu se nesmí měnit,

f) musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů,

g) musí být oprávněn k podnikání v souladu s právními předpisy ČR a zároveň musí mít
sídlo či zapsanou provozovnu v hlavním městě Praze.3 Podpora se musí týkat přímo
této ekonomické činnos Žadatele, kterou má zapsanou v živnostenském rejstříku4,

h) ekonomická  akvita  a  místo  dopadu realizace  projektu  musí  být  na  území  hl.  m.

Prahy,

i) není v likvidaci ani úpadku, má vypořádány splatné závazky z tulu mzdových nároků
jeho  zaměstnanců,  ve  vztahu  ke  státnímu  rozpočtu  nebo  rozpočtu  územního
samosprávného celku a další  splatné závazky vůči  státu, státnímu fondu,  zdravotní
pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení,

1 Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: veřejná obchodní společnost, společnost
s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost.
2 Nelze podpořit činnos erockého charakteru a činnos související s  provozováním loterií a jiných podobných
her.
3 Provozovna firmy musí být zapsána v živnostenském rejstříku dle zákona 455/1991 Sb., živnostenský zákon.
4 Nemá-li Žadatel povinnost zveřejňovat své provozovny v živnostenském rejstříku (např. zdravotnická zařízení), 
doloží sám tuto skutečnost. 
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j) nebyl  pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin,  jehož  skutková  podstata  souvisí  s
předmětem podnikání  Žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin
pro majetku. To pla i pro členy jeho statutárního či jiných orgánů,

k) nemá žádné nedoplatky vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie,

l) žadatel o dotaci není podnikem, vůči němuž byl v návaznos na rozhodnu Evropské
komise,  na základě kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České
republiky prohlášena za proprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní
příkaz, který je nesplacený,

m) statutární  orgán  Žadatele  či  jeho člen a osoby v pracovním či  obdobném poměru
k Žadateli  nejsou  zároveň  v pracovním  či  obdobném  poměru  či  nejsou  členem
žádného orgánu dodavatelů služeb. V opačném případě je to důvodem pro vyloučení
Žádos o poskytnu voucheru z výběrového procesu,

n) dotace  nesmí  být  použita  na  kry stejných  způsobilých  nákladů  projektu
financovaného zcela nebo zčás z jiných veřejných prostředků,

o) podpora se musí týkat přímo ekonomické činnos Žadatele,

p) předložená Žádost o poskytnu voucheru je v souladu s Regionální inovační strategií
hl. m. Prahy5.

q) podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory de minimis:

Tabulka podpor de minimis

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

10.1.2019 Českomoravská záruční a 
rozvojová banka, a.s.

373 333,33 Kč

Podniky6 propojené s žadatelem o podporu

      Žadatel o podporu se považuje za propojený7 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty

mezi sebou mají některý z následujících vztahů:

5 Dostupná na: hp://www.rishmp.cz/jnp/.
6 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí  akcionářům nebo

společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího

nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy

uzavřené  s  daným  subjektem  nebo  dle  ustanovení  v  zakladatelské  smlouvě  nebo

ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt,  který  je  akcionářem nebo společníkem jiného subjektu,  ovládá sám,

v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více

než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

       Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)

prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený 

s žadatelem o podporu.

     Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu  

se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel prohlašuje, že: 

Je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky (uveďte níže)

Obchodní jméno 
podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození

Myslivecké hospodaření 
s.r.o.

Velká Veleň 139, Děčín 30, 
40502

08344141/29.12.1974

Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá:

7 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách www.uohs.cz
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Kalendářní rok. 

Začátek:  

Konec: 

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního
roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období,
která byla použita (např. 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018; 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018):  

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích:

nevznikl spojením podniků či nabym podniku

Nabym (fúzí sloučením8) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno 
podniku

Sídlo IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či naby podniků:

Žadatel ve vztahu k režimu de minimis: 

 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administravního

procesu poskytnu podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané

podpory o změnách, které u něj nastaly.

S ohledem na to, že žadatel je právnickou osobou, nejsou údaje o žadateli osobními údaji ve

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

8 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
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a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  („GDPR“),  a  GDPR  se  na  zpracování  takových  údajů

nevztahuje.

Žadatel ovšem bere na vědomí, že některé údaje, které jsou pro poskytnu podpory a/nebo

v souvislos s ní vyžadovány, a které žadatel uvede v  této žádos, mohou osobní údaje ve

smyslu GDPR představovat. V takovém případě žadatel vyplněním této žádos potvrzuje, že

je oprávněn tyto osobní údaje poskytovateli podpory de minimis a správci osobních údajů,

kterým je Hlavní město Praha (IČO: 00064581) poskytnout. Správce bude poskytnuté osobní

údaje zpracovávat pouze pro účely poskytnu podpory de minimis a/nebo v  souvislos s ní

a souladu s příslušnými právními předpisy, zejména GDPR. 

Více informací o zpracování osobních údajů dotčených subjektů údajů je možné nalézt zde

hps://podejprojekt.prazskyvoucher.cz/terms. 

Osobní údaje fyzických osob budou skartovány dle spisového a skartačního plánu.

Žadatel  mto  souhlasí  se  zveřejněním  svých  údajů  o  projektu –  obchodní  firmy  

a adresy/sídla společnos, ceny zakázky a předmětu spolupráce s poskytovatelem znalos,  

a to zejména na internetových stránkách programu či též hlavního města Prahy.

ANO

Žadatel mto potvrzuje správnost a úplnost údajů uvedených v této žádos.

ANO

Popis spolupráce

Věnujte,  prosím,  zvýšenou  pozornost  vyplnění  této  čás.  Uvedené  informace  budou

předmětem  posouzení  věcné  způsobilos Vaší  žádos (viz  Programový  manuál).

Nedostatečné  vyplnění  nebo  nevyplnění  některého  z bodů  může  vést  k vyloučení  Vaší

žádos z výběrového procesu!

8. Poskytovatel znalos (vyberte jednu z instucí).

 Ze seznamu výzkumných organizací spravovaném MŠMT ( hp://www.msmt.cz/vyzkum-

a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci ):
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Česká zemědělská univerzita v Praze

 Ostatní instuce, které nejsou na výše uvedeném seznamu (např. ty, co doručí

potvrzení o cerfikaci atd.):

Jedná se o:

Navazující spolupráci s poskytovatelem znalos - spolupráce na jiném projektu

9. Název projektu žadatele:

Verkální vegetační konstrukce pro použi v městském prostředí

10. Očekávaný výstup – pozn.: musí se jednat o takový výstup, jehož existenci lze ověřit.

1. Návrh opmální skladby travin vhodných pro pěstování ve verkálních vegetačních
stěnách.
2. Návrh opmální skladby stálezelených rostlin vhodných pro pěstování na kari sích.
3. Návrh opmální skladby popínavých rostlin vhodných pro pěstování na jednoduché
lankové konstrukci.
4. Výsledky odzkoušení funkčnos konstrukce z kari sítě a jednoduché lankové konstrukce.

11. Vyberte režim podpory:

Bloková vyjímka (50 %)

12. Celková cena projektu, procentní sazba dotace a výše dotace.

Celková cena projektu 2 009 855,00 Kč

Procentní sazba dotace (vyberte) 50 %

Výše dotace  (celková  cena  projektu  x  procentní

sazba dotace) 
1 004 927,50 Kč

13. Zde uveďte CZ – NACE, kterého se projekt týká:

72 - Výzkum a vývoj

14. Indikátory projektu (vyberte):

Podnik, který dostává podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh: ANO
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Podnik, který dostává podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik: ANO

15. Datum zahájení projektu:  1. 7. 2019

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2020

16. Synergie s jinými projekty (uveďte název projektu a nositele projektu):
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investičnl fondy 
Operační program Praha - pól růstu Č:R 

NABÍDKA POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

li 
. 

. 

. 

Nabídka poskytnutí služby (dále „Nabídka") je součástí žádosti o podporu v rámci výzvy programu Pražský 
voucher na inovační projekty. Forma Nabídky má zavazující charakter, tzn. všechny níže uvedené informace je 
nezbytné vyplnit. U vzhledu Nabídky je přípustné odevzdat Nabídku na hlavičkovém papíře poskytovatele 
služby/znalostí. Nabídka může obsahovat i položky navíc, pokud to vyžaduje předmět nabídky nebo interní 
předpisy poskytovatele služby. Text v kurzívě má pouze informativní charakter. 

Nabídka je vypracována pro (žadatel v programu Pražský voucher na inovační projekty): 

Název žadatele Němec s.r.o. 

IČO 25637762 

Sídlo/místo realizace 
V Štíhlách 2031/12, Praha 4, 142 00 / Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 

165 00 

Statutární zástupce Jan Němec 

Poskytovatel služby/Instituce 

Název dodavatele/jméno, 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

příjmení fyzické osoby 

IČO/DIČ 60460709 I CZ60460709 

Pracoviště 
Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU 
Kamýcká 129 
Praha 6 - Suchdol, 16500 

Statutární zástupce instituce Prof. ing. Petr Sklenička, CSc. 

Předpokládaní řešitelé 

1. xxxx 

Nabídku vypracoval 
(jméno, pozice, email, telefon) 

xxxx 

1. Předmět poskytnutí služby

(konkrétní a srozumitelný popis nabízené služby) 

Nabízíme Vám: 
1. Literární rešerší k předmětu poskytnutí služby

Pro optimální volbu parametrů jak používaných technologi
í

, tak monitorovaných vegetačních prvků bude
vytvořeno analýzo literárních údajů no dané téma k prověření existence a úrovně vývoje daných technologií
v ČR i ve světě.

2. Monitoring a návrh optimální druhové skladby různých druhů travin pěstovatelných ve vertikální zelené

stěně

Pro účel nalezení optimální druhové skladby různých druhů travin pro pěstování ve vertikálních vegetačních
stěnách, které jsou vhodné pro klimatické podmínky Prahy, bude proveden monitoring vybraných druhů travin









EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR 

4. Harmonogram plnění zakázky

Předpokládané zahájení plnění 1.7.2019 

Předpokládané ukončeni plnění 30.6.2020 

Poskytovatel služby/Instituce 

Jméno statutárního zástupce instituce I Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

li 
. 

. 

. 

Čestně prohlašuji, že instituce je odborně způsobilá k realizaci nabídky. Čestně prohlašuji, íe předložené údaje jsou 
pravdivé a odpovídají skutečností. Jsem si vědom možných právních dopadů v případě zjištění skutečnosti, že byla 
poskytnuta podpora na základě předloženi nepravdivých ůdaiu. 

.: 'Z/-\"2.é 
v ..................................... 

1.f Jj 2Cf7 
dne ...........................  

' 

""!t••1•••,1•1ttt1•1t1••········· 1, ................. 

podpis statutárního ifástupce instituce 

I 
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