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Smlouva o dílo
č. D1 L/5 4/05/020453/2021 

ID zakázky: OCP/MZ/0017/21

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 5b., občanský zákoník, vc zncní 
pozdějších předpisu (dále jen ..občanský zákoník"), uzavřely níže uvedeného dne,

měsíce a roku smluvní strany:

1. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2. Praha 1,
zastoupené RNDr. Štěpánem K vjev skvrn, ředitelem odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy 
ICO. 00064581, DIČ: C/00064581, je plátcem DPH 

bankovní spojení' PIT banka a.s , Evropská 2600/17, 160 41 Praha 6 
číslu úctu. 27-5157998/6000 
kontaktní osob v: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

2. Salvia - ekologický institut, z.s., se sídlem Bohnická 850/11,181 00 Praha 8 
IČO: 26568578, QIC: C726568578, není plátcem DPI 1, 
zastoupený:
e-mail:
číslo učtu: 2301121219/2010 
(dále jen ../.hotovitel")

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
a) objednatel realizoval zadávací řízení na zadání veřejné zakázky inaklio rozsahu 

s názvem „Zpracováni plánů peče vybraných zvláště chráněných území 
v hlavním městě Praze vroce 2021" (dále jen ..veřejná zakázka"), která byla 
rozdělena na části I a? XIV,

b) na základě posouzeni a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného zadávacího 
řízení byla objednatelem nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější v Části lil 
a IX,

c) součásti zadání shora uvedeného zadávacího řízem bvl i vzor této smlouvy o dílo,



1PRA
PRA
PRA
PRA

uzavírají smluvtii stran v níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen 

„smlouva”)'

I.

Před m et_sm 1 qu vy

Předmětem smlouvy je 7 pra co váni plánů péče vybraných zvláště chráněných Ú7emí 
v hlavním městě Praze, konkrétně přírodní památky Miličovský les a rybníky a přírodní 
rezervace Šance (dále jen ..plány péče"l.

Plány peče budou zpracovaný dle vyhlášky č. 45/201 Sb., o plánech péče, zásadách péče a 

podkladech k vyhlašování, evidenci a označovaní chráněných území, ve znění pozdějších 
předpisů, a to včetně map, výkresu a fotodokumentace. Součásti předmětu veřejné 

zakázkv je rovněž provedení základního sezónního průzkumu (období od dubna do konce 

září) flóry a fauny v daném území vycházejícího z nejméně šesti návštěv lokality. Návštěvy 

území budou postupné realizovány tak, aby po krvi v cel v průbé'h výše itvedeneho 
vegetačního období, a to primárné ve vztahu k předmětu ochrany zvláště chičiněného 

území a k zvláště chráněným nebo významným druhům vyskytujícím se vdaném území 
z a účelem jejich zaznamenáni do mapových podkladu plánu péče. Data získaná 
průzkumem lok.alítv dodavatel následné vvužtje při navržení plánu zásahů a opatření v 

osnově plánu péče.

Osnova plánu péče bude vypracována dle závazné osnovy tvořící přílohu Metodického 

pokynu sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k přípravě a zpracování plánů péče o 

náiodní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památkv, přírodní 
památkv a jejich ochranná pásma", jenž je zveřejněn na stránkách Ministerstva životního 

prostředí:

https://wvcw,mzp.cz/cz/osnova planu pece

Dodavatel předloží plán péče každého jednotlivého zvláště chráněného území ve třech 
tištěných vyhotoveních a zároveň ve třech vyhotoveních na elektronickém nosiči dat.

II.
Projev vůle

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo uvedené vel. I. této smlouvy 
a objednatel se zavazuje zaplatit za toto dílo zhotoviteli odměnu stanovenou v souladu 
s čl. IV. této smlouvy.

1.

III.
Doba, způsob a předáni plnění

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy postupovat s odbornou péčí.1.

https://wvcw,mzp.cz/cz/osnova_planu_pece
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2. Objednatel se zavanuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plněni 

předmětu smlouvy «i předat mu podklady potřebné pro plnění předmětu smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, žc tyto podklady využije výhradně pro účely plnění předmětu 
smlouvy a neposkytne je třetí straně,

3. Zhotovitel se zavanuje zpracovat a předat cel v předmět plnění dle ěl. I. smlouvy 
ve třech tištěných vyhotoveních a \e třech vyhotoveních na elektronickém nosiči dat, 
nejpozději dne 29.10,2021. Místem předání všech písemných vyhotovení a technických 
nosičů dat je pracoviště kontaktní osoby objednatele Jung man nova 35/29, Praha 1, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání předmětu plnění bude sepsán 
písemný protokol,

4. Objednatel bez zbytečného odkladu posoudí předaň v předmět plnění a ve Ihútě 
30 dnu vyrozumí zhotovitele o závěrech tohoto posouzení V případě zjištěných vad 
a nedodělku vyzve zhotovitele k nápravě. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
vady a nedodělky odstranit a předložit objednateli upraven) předmět plnění ve Ihíitě 
stanoveno objednatelem.

5. V průběhu realizace předmětu plnění se na žádost kterékoliv smluvní strany uskuteční 
lednání mezi oběma smluvními stranami za účelem informace o průběhu prací 
na předmětu plnění a připadne konzultace prozatímních výsledku. Zhotovitel je 
vrakovém případě povinen dostavit se na pracoviště objednatele v dohodnutý den 
a čas, nedohodnou-li smluvní strany jinak. Žádost o konání tohoto jednáni musí být

straně jakoukoliv prokazatelnou formou alespoň 
5 pracovních dnu před požadovaným termínem jeho uskutečnění.
doručena druhé smluvní

IV.

Odměna za plnění, úhrada nákladů

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za splnění předmětu této smlouvy odměnu 
a úhradu nákladu (dále jen „odměna"), stanovenou dle přiloženého rozpočtu, který je 
nedílnou součásti této smlouvy, podle množství učelně vykonané práce. Tato odměna 
může být objednatelem přiměřeně zkrácena, pokud nebylo plnění zpracováno řádně 
nebo předáno ve lim té podle článku lil. smlouvy.

Odměna (její konečná výše) bude stanovena na základě přiloženého rozpočtu 
a přehledu skutečné odpracovaných hodin a vyúčtování vynaložených nákladu. 
Vyúčtování vynaložených nakladu nutných na plnění předmětu smlouvy je zhotovitel 
povinen objednateli prokázat příslušnými doklady.

Maximální a nepřekročitelná výše odměny za plnění předmětu této smlouvy 
(t j. za všech n v ú kon y sta n o vené v č 1. I. s mlou vy) činí 101.800,- Kč (slovy, 
jednostojedentisicosmset korun českveh).

4. Zhotovitel není plátcem DPI I, DPI I nebude účtováno.

2.

3.
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V.

Platební podmínky a fakturace

1. Zhotovitel jo povinen v\ stavit objedná telí za účelem úhrady od měn v faktum (včetně 
případných dílčích faktur) ne)později do 10 dnu ode dne, kdv lze v souladu s článkem 
lil. odst. 4 této smlouvv považovat předmět plné ní za řádně splněný

2. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít veškcié náležitosti požadované zákonem é. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněnu a musí obsahovat minimálně 
tvto údaje:

u) označení objednatele a zhotovitele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, číslo bankovního 
účtu, na který má být poskytnuta úplata, údaj o zápisu v obchodním, živnostenském 
nebo obdobném rejstříku, včemě spisové znackv,

b) předmět a číslo sni lomy,

c) číslo faktury, den vystavení fakturv, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a 
fakturovanou částku,

d) základ doně (DPH), sazbu daně a její v vsi, razítko a podpis oprávněné osoby 
zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktur) .

3. Podmínkou splatnosti fakturv je, že k ní bude přiložen soupis provedených prací a 
účelně vynaložených nákladů.

4. Faktuia bude vystavena na adresu objednatele Hlavní město Praha, Odbor ochrany 
prostředí MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, a doručena na adresu Illaxnt 
městu Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, lungmnnnova 35/29, 110 00 Praha 1.

5. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 21 dnu po jejich obdrženi 
objednatelem.

6. Objednatel muže fakturv vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat 
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

VI.

Smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy

1. Při prodlení zhotovitele s předáním předmětu plněni dle článku lil. odstavců 3 a 4 této 
smlouvv zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve v vsi (1,2 % z maximální výše 
smluvní odměny stanovené v článku IV odst. 3 této smlouvv za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do řádného splněni teto povinnosti.

2. Zhotovitel není povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, prokáže-)j, že mu ve 
splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá ne/ávlsle na jeho vůli.

4
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Zhotovitel není povinen uhradit objednateli smluvní pokutu /a prodlení s plněním dle 
cl. III. odst, 3 a 4 smlouvy rovněž v případě, kdv mu objednatel neposkvtl součinnost 
stanovenou v čl. lil. odst. 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit na wzvu objednatele do 10 dnů od 
doručeni této v v /.vy.

Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně za provedení předmětu plnění.

Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
nahradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

Nepřesáhne-!] prodlení zhotovitele s předáním plnění dle článku III. odstavců 3 a 4 
teto smlouvy v součtu 7 kalendářních dní, ustanovení o smluvní pokutě uvedené v 
odstavci 1 se neuplatní.

Hosta ne-li se objednatel do prodlení s úhradou odměnv zhotoviteli, zaplatí zhotoviteli 
úrok 7 prodlení ve vvši určené dle nařízení vládv č. 351/2013 Sb., v platném znění,

Dostanc-li se zhotovitel do prodlení splněním dle této smlouvy o více než 60 dnu, 
uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč, a to v případě 
každého y plánu péče, který nebyl objednateli řádně předán. Ustanovení o smluvní 
pokutě uvedené v odstavci 1 se v takovém případě neuplatní. Objednatel je při 
prodlení zhotovitele s řadnvm předáním předmětu plnění přesahujícím 60 dni 
oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky 
objednatele na zaplacení smím ní po kut v.

3.

4.

D.

6,

7.

8.

9,

VII.

Ostatní ujednáni

Zhotovitel souhlasí, abv objednatel plnění whotovené zhotovitelem dle této smlouvy 
dála rozmnožoval, rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval veřejnosti 
a užíval, to vše v neomezenem rozsahu a celosvětově.

1.

VIII.

Lhůta pro přijeti návrhu na uzavření smlouvy

Zhotovitel je povinen doručit pode psanou smlouvu objednateli nej později do 10 dnů 
ode dne, kdy mu byl doručen návih na uzavřeni smlouvv (dále jen „nabídka") 
podepsanv zástupcem objednatele. Nebude-U splněna tato podmínka, vyhrazuje 
si objednatel právo nabídku zrušit.

V případě zrušeni nabídky dle odst 1 předloží objednatel návrh na uzavření smlouvy 
dodavateli, který se v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku umístil jako další 
v pořadí.

1.

2.
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IX.

Závěrečná ustanoveni

1, Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraven v touto smlouvou, se řídí 
občanským zákoníkem.

2. Veškeré /měn v a doplňky smlouvy mohou být pro veden v formou písemného 
dodatku, který se stává po jeho podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí 
této smlouvy.

Smluvní stran v výslovně souhlasí s tím, abv tato smlouva byla uvedena v Centiálni 
evidenci smluv (CbS) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně 
přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 
smlouvy, datum jejího podpisu a text smloux v s výjimkou pnlohv.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, abv byla tato smlouva uvedena v registru smluv 
dle zákona č. 340/2Q15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uvpřejnení této 
smlouvy zajistí hlavní město Praha.

5. Zhotovitel a objednatel prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazuji 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni 
k jejich užiti a zveřejnění be/ stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Zhotovitel bere na vědomí, žc objednatel je povinen na dotaz třetí osobv poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisu, a zákonem č. 123/1998 Sb„ o právu no informace o 
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisu, a souhlasí s tím, abv veškeié 
informace obsažené v této smlouvě bylv v souladu s citovanými zákony poskytnuty 
třetím osobám, pokud o ně požádají.

7. Informační povinnost objednatele dle Nařízeni Evropského parlamentu a Rady 
ě. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohvbu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/h$ 
(„CíDPR"), účinného od 25. 5. 2018, je ze strany objednatele splněna prostřednictvím 
informace uveřejněné na portálu wv\ w.praha.eu, a to na adrese, 
h ttp: //vv vv vv. p rah a .eu /j np/ c z/o_mcs te/ma gi stra t/gdp r.'i n dex.html.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávkv 7 této smlouvy na třetí 
osobu be7 předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.

9. lato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, jeden stejnopis obdrží zhotovitel a 
šest stejnopisu obdrží objednatel. Smlouva nabýxá platnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami, s výjimkou případů stanovených v cl. Vili. smlouvy, a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

3.
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10. Smluvní strany se seznámily s celým obsahem této smlouvy, která je výrazem jejich 
svobodné vůle, nebádají 7mény ani doplněni a smlouvu podepisuji.

pý-.?1: ■i , ■r ?o/'ils*
V Praze dne 14.04.2021 dne

..

Hlavní m 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru
odbor ochrany prostředí MHMP

Salvia - ekologický institut, z.s.
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Příloha ke smlouvě o dílo - rozpočet
č. DIL/54/05/020453/2021 

ID zakázky: OCP/M2/0017/21

Území Četu dle položkového rozpočtu

1] botanický pru zkum
2) zoologický průzkum
3} zpracováni textu plánu péče 
4) režijní naklad v {doprava, tisk v)

111 - Milíčovskv 12.000,- Kč 
10.800,- Kč 
15 000,- Kč 
4.000,- Kč

los a rvbníkv

Cel kem 41.800,* Kč

IX - Šance 1) botanický průzkum
2) lesnická část plánu péče
3) zpracování textu plánu péče
4) režijní náklady {doprava, tisky)

15.000,- Kč 
23.000,- Ke 
17.000,-Kč 
5.000,- Kč

Cel kem 60.000,- Kč

Celková ccnn: 41.800 + 60.000 - 101.800,* Kč
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