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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
  

  

 
*MMOPP00HC0QB* 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Opava 
Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava 
IČ: 00300535 
DIČ: CZ00300535 
Číslo účtu: 27-1842619349/0800 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 
Zastoupen: Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
Zastoupen ve věcech 
technických: 

Ing. Marií Vavrečkovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města 
Opavy 

ID datové schránky: 5eabx4t 

  
dále jen „objednatel“ 

  
Poskytovatel:  Ing. Jan Halfar 
 Fyzická osoba podnikající na základě jiného než živnostenského zákona – 

znalec v oborech ochrana přírody, specializace dendrologie a ekonomika, 
odvětví ceny a odhady dřevin a škod na nich způsobených  

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění – obor 
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií 

Sídlo: Dukelská 718/6, 790 01 Jeseník 
IČ: 64072908 
DIČ: Není plátcem DPH 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Opava 
e-mailova adresa: xxx.xxxxxx@xxxxxx.xx 

  
dále jen „poskytovatel“ 
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Článek II. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou 
k tomuto úkonu oprávněny. 

Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Článek III. 

Předmět smlouvy 

Uzavřením této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli služby, a to na základě objednávek 
objednatele vyhotovených v souladu s interními předpisy objednatele. Jedná se zejména o provádění 
znaleckých a odborných posudků stavu stromů. 

Článek IV. 

Závazky smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje: 
 řádně a včas poskytovat služby dle objednávek objednatele, 
 služby provádět svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením služeb jinou 

osobu, poskytovatel odpovídá, jako by služby provedl sám. 

2. Objednatel se zavazuje: 
 řádně a včas platit poskytovateli dohodnuté ceny za poskytnuté služby.  

Článek V. 

Termín plnění 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednanou službu dle objednávek objednatele. V případě, že 
poskytovatel nebude s navrženým termínem souhlasit, bez zbytečného odkladu to oznámí objednateli 
a dohodne s ním nový termín. 

Článek VI. 

Ceny 

Ceny služeb budou dohodnuty před poskytnutím služeb. Ceny budou vycházet z následující cenové kalkulace: 
hodinová sazba: 300,00 Kč/hod, režijní náklady cca 100,00 Kč/1 posuzovaný strom a cestovní náhrady dle 
vyhlášky č. 440/2016 Sb. 

Článek VII. 

Platební podmínky 

1. Poskytovateli vzniká právo vystavit účetní doklad  za  poskytnutí služby dnem ukončení poskytnutí služby v 
rozsahu objednávky. 

2. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli oprávněný účetní doklad nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
jeho doručení. 

Článek VIII. 

Sankce za porušení závazků 
 
1. V případě prodlení poskytovatele s plněním závazků podle této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dlužného plnění za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou účetního dokladu je objednatel povinen zaplatit poskytovateli 
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úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 
 

 
Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
označenými jako dodatek s pořadovým číslem rámcové smlouvy o poskytnutí služeb a potvrzenými oběma 
smluvními stranami.  

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden poskytovatel. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona 
o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li 
informace či metadata, která se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo která mají či mohou 
být vyloučena, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně 
takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez 
zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je 
uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá 
smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru 
smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Opavy svým 
usnesením 2064/58 RM 17 d) ze dne 29.03.2017. 

 
6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim 

obsah této smlouvy dobře znám, v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, 
pravé a  svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje. 

 
 
V Opavě dne: 18. 4. 2017 V Jeseníku dne: 9. 4. 2017 

Za objednatele: 
 

Poskytovatel:  

  
Ing. Radim Křupala v. r. 

 
Ing. Jan Halfar v. r. 

primátor   

 


