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Rámcová dohoda o poskytování služeb 
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

ÚDRŽBA A ZAKLÁDÁNÍ PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ 

  

mezi: 

Název: Městská část Praha 3 

Sídlo: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 

IČO: 00063517 

DIČ: CZ00063517 

Zastoupená: Jiří Ptáček, starosta 

Osoba oprávněná ve 
věcech plnění smlouvy 

        

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Název: „Sdružení pro zeleň Praha 3_část Z2, Z3" 
Vedoucí společník: TILIA Garden s.r.o. 

Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 28181557 

DIČ: CZ28181557 

ID datové schránky: i5e7bc7 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR:         

Zastoupený/á:    

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná ve 
věcech plnění smlouvy 

   

Společník: Pražské služby a.s. 
Sídlo: Praha 9, Pod Šancemi 444/1 

IČO: 60194120 

DIČ: CZ60194120 

ID datové schránky: eb5ry32 

Právní forma: Akciová společnost 
Zápis v OR: U Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2432 

Zastoupený/á:         
 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  
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Osoba oprávněná ve 
věcech plnění smlouvy 

         

(dále jen „poskytovatel č. 1“) 
(objednatel a poskytovatel společně také dále jen „smluvní strany“)  
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1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Údržba a zakládání 
ploch veřejné zeleně rozdělené na části („veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném 

řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zadávací 
řízení“). 

1.2. Poskytovatelé podali v rámci zadávacího řízení nabídku na část Část Z3 – 

Arboristické práce a péče o stromořadí veřejné zakázky („nabídka”). Na základě 
výsledku zadávacího řízení v části Část Z3 – Arboristické práce a péče o stromořadí 
byla mezi objednatelem a poskytovateli uzavřena tato rámcová dohoda. 

1.3. Pro účely této smlouvy platí, že se poskytovatel označený nižším pořadovým číslem 
umístil v zadávacím řízení lépe, než poskytovatel s vyšším pořadovým číslem dle 
označení smluvních stran v této smlouvě. 

1.4. Účelem této rámcové dohody je provádění služeb, jejichž předmětem je zajištění 
kompletní péče o dřeviny na plochách veřejné zeleně včetně uličních stromořadí a 
výkon souvisejících zahradnických prací. Součástí této péče je i zakládání nebo 
obnova uličních stromořadí na území městské části. („služba“ či „služby“). 

2. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1. Předmětem této rámcové dohody je závazek poskytovatele provádět na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele službu tak, jak je definováno dále, a závazek 
objednatele zaplatit poskytovateli za řádně provedenou službu odměnu, to vše za 
podmínek uvedených v této rámcové dohodě.  

2.2. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět rámcové dohody a disponuje 

všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními 

předpisy.  
2.3. Objednatel si vyhrazuje právo na rozšíření lokalit plnění ve smyslu ustanovení § 100 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(„ZZVZ“), v případě, kdy mu bude ze strany hlavního města Prahy svěřena další 
lokalita do svěřené správy nebo bude další lokalita do jeho svěřené správy, majetku 

hl. m. Prahy, převzata objednatelem od jiného subjektu. 

3. OBJEDNÁVÁNÍ DÍLČÍCH PLNĚNÍ 

3.1. Jednotlivé veřejné zakázky jsou v souladu s § 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ zadávané 
na základě rámcové dohody, a to postupem podle § 134 ZZVZ a příslušných 
ustanovení rámcové dohody. 

3.2. Objednatel zašle poskytovateli, který se umístil první v pořadí v rámci veřejné 
zakázky, písemnou výzvu k podání nabídky, jejímiž náležitostmi budou: 

3.2.1. informace o předmětu díla 

3.2.2. lhůta a místo pro podání nabídky 
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Objednatel poskytovateli poskytne podklady pro přípravu nabídky a vyzve jej k 
předložení cenové kalkulace (nabídky) pro konkrétní dílo. Poskytovatel zašle do 3 
pracovních dnů cenovou nabídku. 

3.3. V případě, že objednatel nebude mít proti cenové kalkulaci, resp. opravené cenové 
kalkulaci, námitek, vystaví objednávku, jejíž přílohou bude příslušná cenová 
kalkulace. Odeslání objednávky se považuje za odsouhlasení nabídky a tímto 
okamžikem je uzavřena smlouva na jednotlivou veřejnou zakázku. Poskytovatel 

obratem zašle objednateli písemně akceptovanou objednávku. 
3.4. V případě, že vyzvaný poskytovatel nedoručí cenovou nabídku, může objednatel 

oslovit dalšího poskytovatele v pořadí dle výsledků zadávacího řízení. Platí, že mohou 
být vyzváni pouze ti poskytovatelé, se kterými byla uzavřena tato smlouva. 

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celé předpokládané množství 
poptávaného plnění v rámci jednotlivých písemných výzev. Z takovéhoto rozhodnutí 
objednatele nevzniká poskytovateli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních 
pokut či náhrad škod. 

3.6. Poskytovatel podává nabídku na základě jednotlivé písemné výzvy k podání nabídky 
v souladu s podmínkami rámcové dohody. Podmínky rámcové dohody jsou pro 
Poskytovatele, tedy i pro plnění veřejných zakázek zadaných na základě Rámcové 
dohody, závazné, a to po celu dobu platnosti rámcové dohody. Při zadávání veřejných 
zakázek na základě rámcové dohody nejsou smluvní strany rámcové dohody 
oprávněny sjednat podstatné změny podmínek rámcové dohody. Poskytovatel dle 
rámcové dohody nemůže podat společnou nabídku na plnění veřejné zakázky 
zadávané na základě rámcové dohody či být poddodavatelem jiného poskytovatele 

dle rámcové dohody. 
3.7. Poskytovatel je povinen předložit v nabídce na plnění na základě jednotlivé písemné 

výzvy k podání nabídky alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla 
rámcová dohoda uzavřena. Poskytovatel tak ve své nabídce na jednotlivé veřejné 
zakázky zadávané na základě rámcové dohody nesmí překročit jednotkové ceny, 
které uvedl ve své nabídce na uzavření rámcové dohody a které jsou uvedeny v 
příloze rámcové dohody. 

3.8. Nabídková cena za kompletní splnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové 
dohody musí být stanovena jako nejvýše přípustná absolutní částkou v českých 
korunách bez daně z přidané hodnoty (DPH), musí tedy obsahovat ocenění všech 
položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky v místě plnění, včetně 
nákladů souvisejících. Nabídková cena je při plnění veřejné zakázky zadávané na 
základě rámcové dohody cenou maximální, nepřekročitelnou a platí po celou dobu 
platnosti dílčí smlouvy. 

3.9. Objednatel si vyhrazuje právo uzavírat jednotlivé veřejné zakázky dle rámcové 
dohody i v plně elektronické formě. 

4. POVINNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB 

4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby s náležitou odbornou péčí, v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami. 
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Poskytovatel je rovněž povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z platných 
pracovněprávních předpisů, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4.2. Poskytovatel se zavazuje udržovat po dobu účinnosti této rámcové dohody 

dostatečnou personální kapacitu a technické a materiálové vybavení pro plnění 
služeb v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s touto 
smlouvou, a to zejména používat takové strojní vybavení, kterým byla prokazována 
kvalifikace. 

4.3. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní 
stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků 
smluvních stran. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně spolupracovat a 
poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků 
z této rámcové dohody. 

4.4. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb řídit se pokyny objednatele (resp. 
jeho zástupce, dle této rámcové dohody). Poskytovatel je povinen upozornit 

objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu objednatelem, včetně 
jakýchkoliv rizik vyplývajících z jeho pokynů či návrhů, jestliže poskytovatel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

4.5. V případě, že poskytovatel splní povinnost uvedenou v čl. 4.4 a upozorní objednatele 
na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu objednatelem, neodpovídá za 
nemožnost plnění nebo za vady poskytnuté služby způsobené nevhodnými pokyny či 
návrhy, jestliže objednatel na jejich použití přes písemné upozornění poskytovatele 
trval. 

4.6. Poskytovatel je povinen zajistit školení svých zaměstnanců ohledně protipožární 
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zvláštními právními 
předpisy. 

4.7. Poskytovatel výslovně bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, je původcem odpadů vznikajících při provádění činností dle této rámcové 
dohody, je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat povinnosti 
dle zákona o odpadech a jiných zvláštních právních předpisů. 

4.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že poskytovatel je jediným garantem plnění 
služeb a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Poskytovatel se 
zavazuje zajistit, že případní poddodavatelé budou jimi prováděné části plnění 
provádět v souladu se všemi podmínkami této rámcové dohody. 

5. PROVOZNÍ DENÍK 

5.1. Poskytovatel je povinen vést provozní deník, který bude na požádání povinen 
předložit objednateli k nahlédnutí.  

5.2. V provozním deníku bude poskytovatel vést záznamy o všech prováděných službách, 
tj. datum, čas prováděných služeb, údaje o použité strojní technice, počet pracovníků 
provádějících předmětnou službu, údaje o klimatických podmínkách a případné další 
relevantní informace, spojené se zabezpečováním provádění služeb.  

5.3. Poskytovatel je povinen vždy po provedení příslušné služby vyzvat objednatele 
k provedení kontroly a protokolárnímu převzetí provedených služeb formou zápisu 



Městská část Praha 3                                                                                                  čj.: 2022/00022/OOŽP 

 

S t r á n k a  6 | 12 

 

v provozním deníku. Zápis bude obsahovat soupis provedených prací, soupis 
zjištěných vad a nedodělků a lhůty k jejich odstranění. 

5.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění služby poskytovatelem i mimo výzvu 
poskytovatele dle odstavce 5.3 této rámcové dohody, a to online na základě čl. 5.10. 

této rámcové dohody nebo osobně. 
5.5. Zjistí-li objednatel porušování povinností poskytovatele při provádění služby, může 

objednatel požadovat zajištění nápravy a provádění řádným způsobem.  
5.6. Veškeré vady v poskytování služeb dle této rámcové dohody je objednatel povinen 

uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Reklamace a 
stížnosti musí být objednatelem neprodleně zaznamenány do provozního deníku či 
sděleny kontaktní osobě poskytovatele, která je do provozního deníku sama zapíše, 
a to písemnou formou obsahující specifikaci zjištěné vady předmětu rámcové dohody. 
Oprávněné nedostatky a vady zaznamenané do provozního deníku či sdělené 
kontaktní osobě poskytovatele je poskytovatel povinen ve lhůtě 24 hodin odstranit, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  
5.7. Poskytovatel je povinen pravidelně kontrolovat případné zápisy v provozním deníku 

tak, aby na ně mohl řádně a včas reagovat.  
5.8. Po odstranění vytknutých vad či nedostatků služeb provede poskytovatel v tomto 

smyslu rovněž zápis do provozního deníku.  
5.9. Nedostatky neodstraněné ve lhůtě dle čl. 5.6, již zaznamenané do provozního deníku 

či sdělené kontaktní osobě poskytovatele, budou poskytovateli opětovně písemně 
oznámeny a poskytovatel je bude povinen odstranit bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 
do 24 hodin. Pokud je i přesto poskytovatel neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad na náklady poskytovatele sám.  

5.10. Nad výše uvedené povinnosti a kontrolu prováděnou prostřednictvím provozního 
deníku je poskytovatel povinen zajistit možnost online sledování jednotlivých vozidel 
provádějících úklid objednatelem, aby bylo možné ze strany objednatele kontrolovat, 

kde a kdy jsou služby v reálném čase prováděny. Poskytovatel má též povinnost vést 
evidenci provedených služeb s elektronickým výstupem dat. Elektronický výstup dat 
musí obsahovat popis provedené služby, místo čas a datum provedené služby. Tato 
evidence bude objednateli předkládaná ihned při a po provedení služby 
prostřednictvím kompatibilního rozhraní (poskytovatel bude provádět evidenci 
vlastním zařízením, přičemž také zajistí rozhraní pro online komunikaci 
s objednatelem). Objednatel, resp. osoba pověřená objednatelem, je tak oprávněna 
kontrolovat průběh provádění služeb v reálném čase, ale také má možnost přístupu 
do evidence s elektronickým výstupem dat a kontrolovat průběh provádění služeb 
zpětně. 

6. LHŮTA, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SLUŽEB 

6.1. Poskytovatel je povinen postupovat při provádění služeb tak, aby byly veškeré práce 
prováděny v souladu s pokyny objednatele.  

6.2. Termíny jednotlivých služeb budou určeny po dohodě objednatele s poskytovatelem. 

V případě, že nedojde mezi objednatelem a poskytovatelem ke shodě ohledně 
termínu provedení služeb, určí termín objednatel. 
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6.3. Místem plnění služeb je území městské části Praha 3. 

6.4. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání částky 9 635 150 

Kč bez DPH, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

7. ODMĚNA ZA PLNĚNÍ SLUŽEB 

7.1. Odměna je stanovena na základě nabídky poskytovatele. Jednotkové ceny za plnění 
jednotlivých služeb jsou stanoveny v příloze této rámcové dohody. Použitý materiál, 
který není oceněn v příloze rámcové dohody, bude objednateli přefakturován za cenu, 
za kterou jej poskytovatel pořídí, přičemž poskytovatel musí doložit cenu obvyklou 
v místě a čase a objednatel ji musí schválit. 

7.2. Poskytovatel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

7.3. Odměna poskytovatele je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 

nestanoví-li tato rámcová dohoda jinak. Poskytovatel prohlašuje, že odměna zahrnuje 

veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou 
a včasnou realizaci služeb, jakož i pro řádné a včasné splnění závazků souvisejících 
při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace služeb či 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk poskytovatele.  

7.4. Poskytovatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou služeb, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 
a včasné splnění služeb, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení služeb. 

7.5. Poskytovatel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením služeb přijímat 
platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení tohoto odstavce ze strany 
poskytovatele se považuje za podstatné porušení rámcové dohody. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Úhrada odměny za plnění služeb bude realizována objednatelem na základě faktur. 
Dílčí faktury mohou být vystavovány poskytovatelem vždy za uplynulý kalendářní 
měsíc v případě, že dílčí objednávka bude sjednána na dobu 3 a více měsíců, jinak 
bude odměna hrazena po splnění celého díla. Přílohou faktury bude soupis služeb a 
provedených prací odsouhlasený objednatelem, a to v položkovém členění s použitím 
jednotkových cen uvedených v příloze této rámcové dohody. 

8.2. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZDPH a musí 
mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a rovněž náležitosti 
uvedené v této rámcové dohodě.  

8.3. Faktura musí případně obsahovat i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí poskytovateli po podpisu této rámcové dohody. V případě, že faktura 
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nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené faktury. 
V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 
zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 
u poskytovatele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí 
poskytovatel. 

8.4. Odměna bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
poskytovatele uvedený v této rámcové dohodě. Peněžitý závazek objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.  

8.5. Poskytovatel doručí objednateli fakturu nejpozději do pátého kalendářního dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly poskytovány fakturované 
služby. 

8.6. Lhůta splatnosti faktur je smluvními stranami stanovena na třicet dnů. Faktura se 

považuje za doručenou jejím převzetím objednatelem. 
8.7. Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, 

částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, 
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1. Poskytovatel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení 
služeb objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 2 000 000 Kč na každý škodní 
případ po celou dobu provádění služeb. Poskytovatel se zavazuje pojištění dle tohoto 
odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění služeb. Nesplnění povinností 
poskytovatele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení rámcové 
dohody. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. Bude-li poskytovatel v prodlení s plněním služby proti termínu stanovenému 
objednatelem ve výzvě k poskytnutí služeb, je povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

10.2. Neodstraní-li poskytovatel nedodělky či vady plnění služby uplatněné dle čl. 5.6. této 
rámcové dohody ve lhůtě 24 hodin či dohodnuté smluvními stranami, je poskytovatel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu plnění služby a za každý den prodlení. 

10.3. Neodstraní-li poskytovatel již jednou neodstraněné vady či nedodělky ve smyslu 

ustanovení čl. 5.9. této rámcové dohody ve lhůtě 24 hodin, je poskytovatel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý nedodělek či vadu 
plnění služby a za každý den prodlení. 

10.4. V případě, že nebude možné z důvodu na straně poskytovatele kontrolovat plnění 
služeb v reálném čase dle čl. 5.10. nebo nebude mít možnost přístupu do evidence 
s elektronickým výstupem dat a kontrolovat průběh provádění služeb zpětně, je 
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poskytovatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 

započatou hodinu, kdy nebylo možné kontrolu provádění služeb provést. 
10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. dnem následujícím po dni, ve kterém  

na ně vznikl nárok. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu proti pohledávce 
poskytovatele. Poskytovatel je v případě uplatnění smluvní pokuty ze strany 
objednatele povinen odečíst částku odpovídající smluvní pokutě z fakturované částky 
za poskytování služeb v měsíci nejblíže následujícím po uplatnění smluvní pokuty 
objednatelem. 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti poskytovatele, ke které se vztahuje smluvní 
pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

11. ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY, VÝPOVĚĎ 

11.1. Poskytovatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností objednatelem. Za podstatné porušení rámcové dohody ze strany 

objednatele je považováno výlučně prodlení se zaplacením faktury nerozporované ze 
strany objednatele delší než 30 dní. 

11.2. Objednatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování poskytovatele nepochybně vyplyne,  
že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 
jistotu, 

b) v případě, že poskytovatel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 
považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele; 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku poskytovatele dle § 136 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

d) v případě, že poskytovatel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace 
nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv  
na výsledek tohoto zadávacího řízení, 

e) v případě, že poskytovatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité 
hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo 
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění rámcové 
dohody, 

f) v případě, že poskytovatel zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění 
zadávacího řízení nebo provádění rámcové dohody ke škodě objednatele, včetně 
užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

11.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení rámcové dohody ze strany 

poskytovatele se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové 
porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření rámcové dohody věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto 

porušení předvídala. 
11.4. Odstoupení od rámcové dohody musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

Odstoupení od rámcové dohody je účinné doručením písemného oznámení o 
odstoupení od rámcové dohody druhé smluvní straně. 
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11.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této rámcové dohody mohou 

zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 
a) Objednatel je oprávněn závazky vypovědět, a to bez udání důvodů. Závazky pak 

zanikají uplynutím výpovědní doby, není-li důvodem výpovědi porušení smlouvy 
poskytovatelem. V takovém případě závazky zanikají doručením výpovědi. 

b) Poskytovatel je oprávněn závazky vypovědět v případě podstatného porušení 
rámcové dohody objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi sjednávají šestiměsíční výpovědní dobu, která 
počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně.  

d) Smluvní strany jsou oprávněny závazky vypovědět z důvodů vzniklých vyšší mocí. 
Smluvní strany si pro případ výpovědi z tohoto důvodu sjednávají tříměsíční 
výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

e) Výpověď musí mít písemnou formu. 

12. KOMUNIKACE 

12.1. V záležitostech týkajících se této rámcové dohody jsou oprávněni jednat za 
objednatele: 

- kontaktní osoba    

- zástupce kontaktní osoby     

12.2. V záležitostech týkajících se této rámcové dohody jsou oprávněni jednat za 
poskytovatele, a k dispozici budou minimálně v pracovní době Úřadu městské části 
Praha 3, tyto osoby: 

- kontaktní osoba:        
 

- zástupce kontaktní osoby:       
   

12.3. Osoby poskytovatele, které se budou podílet na plnění smlouvy, a prostřednictvím 
nichž byla prokazována kvalifikace: 

12.3.1. Vedoucí manažer –    

Zástupce vedoucího manažera –   

Arborista –    

12.4. Pokud se změna poddodavatele má týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých 
poskytovatel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový 
poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a 
uvedené musí být objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. Totéž platí o 
osobách uvedených v čl. 12.3. této rámcové dohody. V případě porušení tohoto 
ustanovení poskytovatelem je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každý zjištěný případ. 
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13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Poskytovatel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Poskytovatel je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.  

13.2. Veškerá jednání při realizaci této rámcové dohody o provedení služeb budou probíhat 
v českém jazyce.  

13.3. Ustanovení této rámcové dohody lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami, není-li ve rámcové dohodě uvedeno jinak. 

13.4. Případná neplatnost některého ustanovení této rámcové dohody nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této rámcové 
dohody stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

13.5. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

13.6. Tato rámcová dohoda se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, 
že pro neupravené vztahy plynoucí z této rámcové dohody platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. 

13.7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
jednat za smluvní stranu. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně příslušným soudem 
dle sídla objednatele. 

13.9. Obě smluvní strany této rámcové dohody prohlašují, že si její text přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté 
omylů. 

13.10. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění rámcové dohody v 

souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu rámcové 
dohody nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. 

13.11. Podepsáním této rámcové dohody smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl 
celý text této rámcové dohody, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené 
ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též 
prohlašují, že veškeré informace uvedené v této rámcové dohodě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a 
udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.12. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 3: 

Uzavření této rámcové dohody bylo schváleno RMČ Praha 3 usnesením č. 866 ze 

dne 24. 11. 2021. 

13.13. Tato rámcová dohoda je vyhotovena v elektronickém originále. 

13.14. Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou tyto přílohy: 
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1. Množství požadovaných činností 
2. Technická specifikace položek 
3. Seznam lokalit a výměr 

 
 
V Praze      V Praze   
 
Za objednatele: Za poskytovatele č. 1: „Sdružení pro zeleň 

Praha 3_část Z1“ 
 
 
 
 
_________________________    
Jiří Ptáček     
Starosta     
       
 
  
 
 
 
  
    
          

 



Množství požadovaných činností za rok Z3 - příloha č. 1
Arboristické práce a péče o stromořadí

číslo a popis ceníkové položky množství za rok cena za j. cena celkem
+ druh prvku množství četnost

10 250,00 2 500,00

10 430,00 4 300,00

10 1 630,00 16 300,00

10 2 100,00 21 000,00

1 2 500,00 2 500,00

1 3 400,00 3 400,00

1 4 800,00 4 800,00

1 5 700,00 5 700,00

1 7 200,00 7 200,00

60 200,00 12 000,00

10 38,00 380,00

10 80,00 800,00

10 150,00 1 500,00

10 280,00 2 800,00

10 45,00 450,00

10 90,00 900,00

10 180,00 1 800,00

10 345,00 3 450,00

10 210,00 2 100,00

10 350,00 3 500,00

10 720,00 7 200,00

10 1 800,00 18 000,00

1 2 600,00 2 600,00

1 3 925,00 3 925,00

1 5 160,00 5 160,00

1 6 630,00 6 630,00

112 20 1114  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 400 do 500 mm (ks)

112 20 1117  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 700 do 800 mm (ks)

184 80 6111  Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 
koruny do 2 m (ks)

184 80 6113  Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 
koruny přes 4 do 6 m (ks)

184 80 6121  Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů trnitých, o průměru 
koruny do 2 m (ks)

184 80 6123  Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů trnitých, o průměru 
koruny přes 4 do 6 m (ks)

112 20 1111  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše do 200 mm (ks)

184 80 6114  Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 
koruny přes 6 do 8 m (ks)

112 15 1117  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 700 do 800 mm (ks)

184 80 6122  Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů trnitých, o průměru 
koruny přes 2 do 4 m (ks)

112 15 1111  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 100 do 200 mm (ks)

112 15 1113  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 300 do 400 mm (ks)

112 15 1115  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 500 do 600 mm (ks)

112 20 1112  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 200 do 300 mm (ks)

112 20 1113  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 300 do 400 mm (ks)

112 20 1115  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 500 do 600 mm (ks)

112 20 1116  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 600 do 700 mm (ks)

112 20 1118  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 800 do 900 mm (ks)

112 20 1119  Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 900 do 1000 mm (ks)

184 80 6112  Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 
koruny přes 2 do 4 m (ks)

184 80 6124  Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů trnitých, o průměru 
koruny přes 6 do 8 m (ks)

112 15 1112  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 200 do 300 mm (ks)

112 15 1114  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 400 do 500 mm (ks)

112 15 1116  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 600 do 700 mm (ks)

112 15 1118  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 800 do 900 mm (ks)

184 21 5133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m (ks)
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číslo a popis ceníkové položky množství za rok cena za j. cena celkem
+ druh prvku množství četnost

1 9 900,00 9 900,00

10 810,00 8 100,00

10 1 100,00 11 000,00

10 2 360,00 23 600,00

10 3 835,00 38 350,00

1 4 600,00 4 600,00

1 6 800,00 6 800,00

1 8 450,00 8 450,00

1 9 650,00 9 650,00

1 11 340,00 11 340,00

10 320,00 3 200,00

10 540,00 5 400,00

10 1 800,00 18 000,00

10 2 950,00 29 500,00

1 4 600,00 4 600,00

1 6 100,00 6 100,00

1 7 850,00 7 850,00

1 9 900,00 9 900,00

1 11 200,00 11 200,00

10 360,00 3 600,00

10 808,00 8 080,00

10 2 100,00 21 000,00

10 3 500,00 35 000,00

1 5 100,00 5 100,00

1 7 660,00 7 660,00

1 9 320,00 9 320,00

1 10 700,00 10 700,00

1 12 900,00 12 900,00

112 15 1317  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm (ks)

112 20 1139  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 900 do 1000 mm (ks)

112 20 1154  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 400 do 500 mm (ks)

112 20 1152  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 200 do 300 mm (ks)

112 20 1156  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 600 do 700 mm (ks)

112 15 1313  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm (ks)

112 15 1319  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm (ks)

112 20 1132  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 200 do 300 mm (ks)

112 20 1134  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 400 do 500 mm (ks)

112 20 1136  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 600 do 700 mm (ks)

112 20 1138  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 800 do 900 mm (ks)

112 20 1151  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné 
ploše do 200 mm (ks)

112 15 1315  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm (ks)

112 15 1119  Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 
průměru kmene přes 900 do 1000 mm (ks)

112 15 1312  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm (ks)

112 15 1314  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm (ks)

112 15 1316  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm (ks)

112 20 1157  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 700 do 800 mm (ks)

112 20 1158  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 800 do 900 mm (ks)

112 20 1159  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 900 do 1000 mm  (ks)

112 20 1153  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 300 do 400 mm (ks)

 (ks)112 20 1155  Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 500 do 600 mm

112 15 1318  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm (ks)

112 20 1131  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše do 200 mm (ks)

112 20 1133  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 300 do 400 mm (ks)

112 20 1135  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 500 do 600 mm (ks)

112 20 1137  Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 700 do 800 mm (ks)

112 15 1311  Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm (ks)
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číslo a popis ceníkové položky množství za rok cena za j. cena celkem
+ druh prvku množství četnost

100 1 800,00 180 000,00

50 2 000,00 100 000,00

10 2 500,00 25 000,00

100 2 850,00 285 000,00

50 3 050,00 152 500,00

10 3 300,00 33 000,00

60,00000 65,000 3 900,000

počet stromů 60 1,00000 60,00000

2 720,00 1 440,00

2 1 600,00 3 200,00

2 2 050,00 4 100,00

2 2 200,00 4 400,00

2 2 750,00 5 500,00

2 3 300,00 6 600,00

2 3 900,00 7 800,00

2 4 800,00 9 600,00

2 5 500,00 11 000,00

2 6 200,00 12 400,00

2 940,00 1 880,00

2 1 800,00 3 600,00

2 3 100,00 6 200,00

2 3 500,00 7 000,00

2 4 100,00 8 200,00

2 4 800,00 9 600,00

2 5 500,00 11 000,00

2 6 120,00 12 240,00

2 6 900,00 13 800,00

2 7 700,00 15 400,00

2 360,00 720,00

112 25 1211  Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm 
v rovině nebo na svahu do 1:5 (m2)

112 25 1212  Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm 
na svahu přes 1:5 do 1:2 (m2)

184 85 2212  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu přes 30 do 60 m2 (ks)

184 85 2112  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 30 do 60 m2 (ks)

184 85 2113  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 60 do 90 m2 (ks)

184 85 2117  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 180 do 210 m2 (ks)

184 85 2118  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 210 do 240 m2 (ks)

184 85 2119  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 240 do 270 m2 (ks)

184 85 2121  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 270 do 300 m2 (ks)

184 85 2211  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu do 30 m2 (ks)

184 85 2114  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 90 do 120 m2 (ks)

184 85 2115  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 120 do 150 m2 (ks)

184 85 2116  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu přes 150 do 180 m2 (ks)

112 25 1213  Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm 
na svahu přes 1:2 do 1:1 (m2)

112 25 1221  Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 
500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (m2)

112 25 1222  Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 
500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 (m2)

112 25 1223  Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 
500 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 (m2)

184 85 2111  Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha 
koruny stromu do 30 m2 (ks)

184215173 Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 
m (ks)

184 85 2217  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu přes 180 do 210 m2 (ks)

184 85 2218  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu přes 210 do 240 m2 (ks)

184 85 2219  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu přes 240 do 270 m2 (ks)

 (ks)184 85 2221  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha 
koruny stromu přes 270 do 300 m2

184 85 2311  Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové 
stromy, výšky do 4 m (ks)

184 85 2213  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu přes 60 do 90 m2 (ks)

184 85 2214  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu přes 90 do 120 m2 (ks)

184 85 2215  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu přes 120 do 150 m2 (ks)

184 85 2216  Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny 
stromu přes 150 do 180 m2 (ks)
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číslo a popis ceníkové položky množství za rok cena za j. cena celkem
+ druh prvku množství četnost

2 540,00 1 080,00

2 900,00 1 800,00

2 1 400,00 2 800,00

2 3 100,00 6 200,00

2 4 690,00 9 380,00

2 5 200,00 10 400,00

2 6 200,00 12 400,00

2 7 100,00 14 200,00

2 8 150,00 16 300,00

2 8 950,00 17 900,00

2 9 720,00 19 440,00

2 10 980,00 21 960,00

20 990,00 19 800,00

20 2 200,00 44 000,00

20 235,00 4 700,00

20 780,00 15 600,00

80,00000 450,000 36 000,000

nové výsadby stromů 50 1,60000 80,00000

160,00000 400,000 64 000,000

nové výsadby stromů 50 1,60000 80,00000
závlahové vaky 50 1,60000 80,00000

1 440,00000 5,500 7 920,000

nové výsadby stromů 50 14,40000 720,00000
závlahové vaky 50 14,40000 720,00000

8 348,00000 35,000 292 180,000

rabátka 2087 4,00000 8 348,00000

80,00000 40,000 3 200,000

solitérní stromy ve stromořadích - 10% počtu ročně 800 0,10000 80,00000

1 200,00000 50,000 60 000,000

nové výsadby stromů 300 4,00000 1 200,00000

90,00000 200,000 18 000,000

nové výsadby stromů 300 0,30000 90,00000

50,00000 150,000 7 500,000R-0083 Instalace, odinstalování závlahového  vaku do objemu 80l (ks)

185 85 1121  Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m   (m3)

185 85 1129  Dovoz vody pro zálivku rostlin příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m   (m3)

185 80 43112  Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2     (m3)

R-0020 Odstranění kmenových a kořenových výmladků včetně odvozu a likvidace 
odpadu (ks)

R-0012 Vypletí rabátek u stromů včetně manipulace s mříží (m2)

184 10 2116 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm (ks)

184 85 2419  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 240 do 270 m2 (ks)

184 85 2421  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 270 do 300 m2 (ks)

183 10 1221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou 
půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 (ks)

183 10 1222 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou 
půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3 (ks)

184 10 2114 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm (ks)

184 85 2414  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 90 do 120 m2 (ks)

184 85 2415  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 120 do 150 m2 (ks)

184 85 2416  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 150 do 180 m2 (ks)

184 85 2417  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 180 do 210 m2 (ks)

R-0034 Kontrola kůlování a úvazků u  stromů (ks)

R-0035 Úpravy kůlování a úvazků u stromů (ks)

184 85 2418  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 210 do 240 m2 (ks)

184 85 2312  Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, 
výšky přes 4 do 6 m (ks)

184 85 2313  Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, 
výšky přes 6 do 9 m (ks)

184 85 2411  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu do 30 m2 (ks)

184 85 2412  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 30 do 60 m2 (ks)

184 85 2413  Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční, obvodový,  plocha 
koruny stromu přes 60 do 90 m2 (ks)
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číslo a popis ceníkové položky množství za rok cena za j. cena celkem
+ druh prvku množství četnost

80,00000 450,000 36 000,000

nové výsadby stromů 50 1,60000 80,00000

600,00000 80,000 48 000,000

nové výsadby stromů 300 2,00000 600,00000

50,00000 250,000 12 500,000

92,00000 2 200,000 202 400,000

tvarované habry v Jeseniově ulici 46 2,00000 92,00000

60,00000 90,000 5 400,000

nové výsadby stromů 60 1,00000 60,00000

60,00000 50,000 3 000,000

nové výsadby stromů 60 1,00000 60,00000

20,00000 920,000 18 400,000

60,00000 150,000 9 000,000

nové výsadby stromů 60 1,00000 60,00000

800 000 Kč 0,700 560 000,000

Nabídková cena za rok včetně DPH 3 652 185,350

Nabídková cena za rok bez DPH 3 018 335,000

R-0121 Řez tvarovaných stromů - kužel, výška 8m, průměr základny 3m (ks)

R-0090 Instalace spodních ohrádek ke stromům  (ks)

R-0084 Zálivka stromů do zavlažovacích vaků (m3); 80 l 20 x ročně

Jiné práce prováděné podle pokynů správce zeleně. Všchny práce se provádí podle 
příslušných položek ceníků URS (zejména C-823-1, C-823-2 a C-800-1, v případě 
potřeby i dalších). Základem je cenová úroveň 2021. Uveďte index, kterým se budou 
všechny položky ceníku přepočítávat na vaše nabídkové ceny. Index platí pro 
všechny položky ceníků, kromě výše uvedených v této tabulce, pro které jsou 
jednotkové ceny stanoveny individuálně.

R-0130 Likvidace biologického odpadu (t)

R-0131 Odstranění ukotvení stromu 3 kůly seříznutím na spodní ohrádku (ks)

R-0087 Úprava závlahových mís u stromů (ks)

R-0125 Přihnojení stromů při výsadbě (ks)

R-0126 Nátěr kmene stromu po výsadbě (ks)
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Technická specifikace položek Z3 - příloha č. 2
Arboristické práce a péče o stromořadí

č. položky název položky m.j. specifikace
R-0012 Vypletí rabátek u stromů včetně 

manipulace s mříží
m2 odstranění veškeré nežádoucí vegetace chemickou 

nebo mechanickou cestou, včetně dodávky 
prostředku, odvozu a likvidace odpadu.

R-0020 Odstranění kmenových a kořenových 
výmladků včetně odvozu a likvidace 
odpadu

ks u stromů, keřů nebo odstranění prorůstajících 
podnoží růží

R-0034 Kontrola kůlování a úvazků u  stromů ks vizuální kontrola kůlování, ohrádek a úvazků včetně 
jejich dotažení nebo uvolnění, kontrolují se všechny 
nové výsadby stromů

R-0035 Úpravy kůlování a úvazků u stromů ks zpevnění kůlování ohrádek a úvazků včetně dodávky 
drobného materiálu, výměna kůlu a příček

R-0083 Instalace, odinstalování závlahového  
vaku do objemu 80 l

ks práce zahrnují instalaci závlahového vaku bez 
dodávky materiálu nebo jeho odinstalaci

R-0084 Zálivka stromů do zavlažovacích vaků m3 zálivka stromů do zavlažovacích vaků včetně kontroly 
stavu vaku a jeho propustnosti

R-0087 Úprava závlahových mís u stromů ks odplevelení, nakypření, úprava tvaru mísy
R-0090 Instalace spodních ohrádek ke 

stromům 
ks instalace 3 x 3 příček ke stromům včetně dodávky 

materiálu
R-0121 Řez tvarovaných stromů - kužel, výška 

8 m, průměr základny 3m
ks tvarování sloupovitých habrů do tvaru kužele, včetně 

použití veškeré techniky
R-0125 Přihnojení stromů při výsadbě ks umělým hnojivem v dávce 100g/ks, včetně dodávky 

hnojiva
R-0131 Odstranění ukotvení stromu třemi 

kůly seříznutím na spodní ohrádku
ks odříznutí horních částí kůlů a ponechání spodní části 

kůlů včetně příček, provádí se dle pokynů správce 
zeleně
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Seznam lokalit a výměr Z3 - příloha č. 3

id. číslo název lokality id. číslo název lokality
1 Náměstí Jiřího z Poděbrad 57 Sídliště Jarov
2 Škroupovo náměstí 63 Sídliště Pod Lipami
3 Rajská zahrada 66 Parčík Izraelská - Pod Kapličkou
4 Park před FK Viktoria 67 DH Pod kapličkou
5 Náměstí Winstona Churchilla 68 Předzahrádky Koněvova
6 Sladkovského náměstí 71 Vnitroblok Soběslavská
7 Kostnické náměstí 76 Hořanská
8 Tachovské náměstí 77 Vnitroblok Radhošťská

10 Náměstí Barikád 81 Radniční zahrada
12 Havlíčkovo náměstí 82 U Rajské zahrady, Vozová
13 Vnitroblok Jeseniova - Ostromečská 83 Parčík Kouřimská
14 Prokopova - Lupáčova 84 Svah Olšanská
15 Táboritská 85 Komenského náměstí
16 Bezovka 86 U památníku
17 Žižkovo náměstí a ulice Ondříčkova 87 Předzahrádky Jilmová
19 Park u sv. Rocha 88 Předzahrádky Ambrožova
20 Olšanské náměstí 89 Předzahrádky Kunešova
21 Vrch sv. Kříže 90 Uliční stromořadí
22 Park Na Parukářce 91 Čajkovského - atrium
23 Park u ZŠ Jeseniova 92 Plocha Pod Kapličkou
24 Basilejské náměstí 93 U Staré Cihelny - Na Viktorce
25 Ulice U stadionu 94 Roháčova
26 Park u nákladového nádraží 95 Na Vackově
28 Hollarovo náměstí 96 Prokopovo náměstí
29 Park u Vinohradské nemocnice 97 Lukášova
34 Náměstí Jiřího z Lobkovic 98 Vnitroblok Jeseniova - Rokycanova
37 Vnitroblok Flóra 99 DH Horní Stromky
41 Židovské pece 100 Poliklinika Vinohradská
42 Vnitroblok Biskupcova - Jeseniova 102 Třebešín
43 Vnitroblok Loudova - Za ž. Vozovnou 103 Cyklostezka Vítkov
44 Vnitroblok Na Vápence 104 Křižovatka Prokopova - Jeseniova
45 Pražačka 105 Pražačka - vyhlídková cesta
46 Vnitrobloky ulice Koněvova 106 Českobratrská, Jeseniova, Sabinova
47 Park Ohrada 107 DPS Roháčova
48 Na Balkáně 108 Plocha Pitterova
49 Sídliště Chmelnice 109 Poliklinika Olšanská
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