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Smlouva o poskytování služeb

(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

„Podrobná analýza parkovišť" 

IN01291021003462! 2017

(dále jen „Smlouva")

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha
se sídlem:
pracoviště:
zastoupené:
IČO:
DIČ:

Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1 
Jungmannova 35/29. 110 21 Praha 1 
RFD Ml IMF

00064581

CZ00064581
27-5157998/6000

Ing. Jan Marek 
(dále jen ..Objednatel")

bankovní účet: 
kontaktní osoba:

DODAVATEL:

Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. (DIPRO, spol. s.r.o.)se sídlem:

Korespondenční
adresa:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní účet: 
kontaktní osoba:

Modřanská 11/1387. 143 00 Praha 4 - Modřany 

jednatelem Ing. Janem Zrzavým

485 92 722 

CZ 485 92 722 

69727339/0800

Ing. Jan Zrzavý 
(dále jen „Dodavatel")
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Preambule

ž ,Smluvní strany") se dohodli na spolupráci zaObjednatel a Dodavatel (společně rovněž 
účelem podrobné analýzy parkovišť.

základě veřejnétouto smlouvou uzavřenou na
j 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

smluvní vztah mezi

V souladu s občanským zákoníkem se 
zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 a §

«h ^;d;rr Dittóf ““i,—Př=r
výsledky předat níže uvedenemu zástupci

smluvní
Objednatelem a 
plnění v požadovaném 
Objednatele a Objednateli

rozsahu a jeho _
vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou

odměnu.

1. Článek 
Předmět plnění

následující plnění vyhotovení podrobnéDodavatel se zavazuje provést pro Objednatele 

analýzy parkovišť:

kvalitní podklady a jejich. Analýza si klade za cíl zajistit zakladm a ?ákiadních
vyhodnocení. Definovat jednotlivé lokality, ze,mena :a pohledn aaWadn 
prostorových parametrů, bezpečnosti provozu, návaznosti na okol, a 
možnosti využfti. Doporučit standardy vybavenosti parkovist. Dále by mela 

'doporučení využitelnosti jednotlivých lokalit pro nasledne
obsahovat
využívání.

. Analýza musí zjistit standardy vybavenosti daných parkovist

Parking na stávajících plochách (Ano/Ne), doporučení (ano/ne).

okolní dopravu ,
parkoviště (hlídané (24 hod; od - do)/ nehlidane 

parkoviště (blízké/vzdálené okolí)

1.

3. Režim
4. Naváděcí systémy
5. Jaké je zajištění provozu a režimu parkoviště.
6. Bezpečnost dopravy na parkovišti.
7. Bezpečnost dopravy v přilehlém okolí. -
8. Zajištění bezpečnosti na parkovišti, dohled nad vozidly (kamerov> 

systém apod.)
9. Kvalita návazné pěší dopravy, bezbariérový přistup.

na
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10. Vazby na MHD, kvalita návazné MHD (intenzity ve špičce/ mimo 
špičku).

11. Vazby na občanskou vybavenost (úřady, školy, kancelářské objekty, 
obchodní centra)

12. Stávající odstavy druhů vozidel (osobní auta, motorky, bus, obytná 
auta, kola). Návrhy na úpravu odstavů vozidel.

13. Parkování dle druhu uživatelů případné zvýhodnění některého 
druhu uživatelů (trvalý pobyt, bydlící, předplatitelé, jinak 
vyhrazené)

14. Parkování z hlediska času (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé)
15. Provozní řád (povinnosti a práva)

• Výstup: textový i grafický. V textovém výstupu bude přehledový a detailní 
popis jednotlivých parkovišť a popis standardů vybavenosti (karta parkoviště). 
V grafické části zpracované na podkladech obdržených od objednatele 
(technická mapa, ortofotomapa) a 3D vizualizaci standardů s popisem 
vybavenosti. Přehledná mapa umístění parkovišť. Rozdělení parkovišť dle 
standardů (popis vybavenosti, 3D vizualizace standardů) do přehledné tabulky 
a zakreslení do mapy s barevným odlišením standardů.

V příloze č. 1 je uveden seznam parkovišť, které jsou předmětem podrobné analýzy.

1. Článek
Cena za předmět plnění:

2.1. Objednatel se zavazuje za předmět plnění specifikovaný v Článku 1 zaplatit odměnu 
ve výši:
Cena bez DPI 1
DPH.............
Cena s DPH ...
Uvedená cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty 
veškeré náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a 
to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk 
v České republice a ěas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování 
předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. 
Cena včetně DPH činí 2.283.270.- Kč.

1.887.000.- Kě 
.396.270.- Kč 
..2.283.270.- Kě
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2. Článek 
Platební podmínky

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury). Plnění bude realizováno jednorázově. Faktura musí být 
vystavena nejpozději 30. dne po odevzdání plnění. Součástí taktury musí být 
podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.

3.2. Faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz odst. 4.2.). Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví 

Smlouvy.
3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 30 dnů.
3.6. Vyslavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat minimálně tyto údaje:
a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ. bankovní 

spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 
včetně spisové značky.

b) předmět a číslo smlouvy,
c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plněni a 

fakturovanou částku.
d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 
právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na 

minimálně 30 dnů.
3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem

Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této Smlouvě. Ke 
splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

3.7.

na účet

4. Článek
Stanovený termín a místo plnění

4.1. Objednatel je povinen písemně oznámit Dodavateli přesné datum zahájení 
provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací") nejpozději do 1 
měsíce po uzavření této Smlouvy. Dodavatel je povinen začít s prováděním 

předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací.
4.2. Předmět plnění podle léto Smlouvy je Dodavatel povinen předávat k rukám Ing. 

Jana Marka, tel.: 236 00 4332, e-mail: jan.marck@praha.eu včetně předávacího 
protokolu na adresu Jungmannova 35/29, 110 21 Praha 1 dle odst. 3.1 této smlouvy.
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5. Článek 
Smluvní sankce

5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plněni dle článku 1. této Smlouvy 
zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z maximální ceny 
předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této Smlouvy za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájil provádění předmětu plnění podle odst. 
4.1. Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 
% z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. Smlouvy, nejméně však 
l.OOO.-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodleni.

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na 
jejího doručení.

5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně za provedení veřejné zakázky.

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

výzvu Objednatele do 5 dnu od

6. Článek 
Další podmínky

6.1. Smluvní strany této Smlouvy výslovně souhlasí s tím. aby tato Smlouva byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je 
veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu. Číselné 
označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této Smlouvy výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy 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) zajistí lil. m. Praha.
6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této Smlouvě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.

6.5. Dodavatel je podle § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně 
prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u 
svých případných subdodavatelů.
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6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

6.7. Pro případné spory Smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu 

Objednatele.
6.8. lato Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a 

jeden Dodavatel.
6.9. Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn 

Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními 
stranami.

6.10. Smluvní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

6.11. l ato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti nejdříve registrací v registru smluv dle zák. č. 340/2015 

Sb.. zákona o registru smluv.

7. Článek 
Licenční ujednání

Dodavatel souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění (dílo) dále rozmnožoval, 
rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném 
rozsahu a celosvětově. Dodavatel dále souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění 
upravoval a zpracovával.

22^8.V Praze dneV Praze dne

v.z. Ing. Libor Šíma

\7Za Dodavatele:Za Objednatele:

D1PRO. spor s.r.o. 
Ing. .lan Zrzavý

Hlavní město Praha 
ing. Tomáš Kaas
ředitel odboru rozvoje a financování 
dopravy

jednatel
DIPRO, spol. s r.o. 
Modřanská 11/1387 
140 00 PRAHA 4

i
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Přilnha č. 1 k usneseni Rady HMP č. 2237 =e dne 12. 9. 201

dodatkyvýpověďK.Ú. podpisčíslo smlouvyParc.č.PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTNÍ Praha

d.č.lÚZ, ČI.VI,odstl,standard 112.9.2000Žižkov 1/00/361/01932922/3331 Habrova
115.112004 ČI.VI,odstl,standard1/04/360/1137Michle327542 Jihlavská (NN2939)
1ČI. VI, odst 1, standard28.11.20081/08/360/0357Michle785/1743 Michelská (NN3913)
129.11.2005 ČI.VI,odstl,standard1/05/360/0381Braník3124/3944 Na Mlejnku
215.5.1995 d.č.2 ÚZ,ČI.VI,odstl,standard

16.11.2004 ČI. VI, odstl, standard________
481/95/360Michle346645 Pod 5.května - Michelská

11/04/360/11422869/219 Krč6 Štúrova - VŠtíhlách 4
0ČI. VI, odst 1, standard________

d.člÚZ. ČI,VI,odst 1,standard
1/15/360/0001 25.3.2015439/2, 486/12,495/4, 556/6 Motol57 Kukulova (NN4S15)

29.12.1999354/99/361Bohnice840/16588 Cafourkova (NN3228)
5d.č.3 ÚZ,ČI.VI,odstl,standard1178/95/360 20.12.1995Čimice1016/7689 Křivenická (NN5185)
11.12.2008 ČI.VI,odstl,standard1/08/360/03621322/1 Trója810 Mazurská (NN3250)
13.11.2008 ČI.VI,odstl,standard1/08/360/0320Libeň434811 Pele-Tyrolka (NN5355)

9.12.1999 d.č.3 ÚZ,ČI.VI,odst 1,standard358/99/361Bohnice599812 Podhajská pole (NN3235)
d.č. 1 ÚZ, ČI.VI,odstl,standard 2127/99/361 12.4.1999Bohnice585/19813 Ústavní (NN4276) 8

11.12.2008 ČI.VI,odstl,standard1/08/360/0361Chodov3034/5,6,71114 Doubravická (NN1591,2,3)
07.3.2012 ČI.VI,odstl,standard1/12/360/0012Chodov3103/11115 Hviezdoslavova (NN3336)______

16 Kaplanova - Kloknerova (NN4396)

17 Mír, hnuti - K Horkám (NN3332)

5.6.2007 ČI.VI,odstl,standard1/07/360/0177Chodov2119/3 a 5611
1.12.2008 ČI.VI,odstl.standard1/08/360/0360Chodov2336/6211
1.12.2008 ČI.VI,odstl.standard1/08/360/0359Háje910Opatovská - Štichova (NN3342) 1118

d.č.lÚZ, Čl.Vl.odstl.standard17.2.20001/00/361/0043Háje912Opatovská xŠtichova 1119 030.12.2010 Čl.Vl.odstl.standard1/10/360/0325Chodov2014/3831120 Šalou nova (NN4440)
d.č. 1 ÚZ, Čl.Vl.odstl.standard 228.4.1998351/98/360Chodov1416/41121 Valentova (NN3346)
d.č.lÚZ, Čl.Vl.odstl.standard
neřešeno, výp. doba 6 měsíců
vsouladusust§23120Z 

15.4.20001/00/361/0086Modřany4400/3801222 Botevova (NN3391.2)>S-
31/07/360/0379 6.12.2007Kamýk510,640,1223 Čechtická x Novodvorská (NN3857)'O 5d.č.3 ÚZ,Čl.Vl.odstl.standard24.9.1996896/96/361Kamýk1859/3061224 Durychova - U Kamýku (NN4076)

24.9.1996 d.č.4 ÚZ, ČI. VI,odst 1, standard 6897/96/360Modřany4137/441225 Krouzova (NN3389)______

26 NikolyVapcarova (NN34Q0)
029.7.2016 ČI.VI,odstl,2,standard1/16/360/0038Modřany4400/530,4400/531,4400/532,4400/533

580/55
12\

d.č.lÚZ, Čl.Vl.odstl.standard950/96/360 15.10.1996Kamýk27 Novodvorská - Durychova (NN3363) 12
224.9.1996 d.č. 1 ÚZ, Čl.Vl.odstl.standard 

1.4.1998 d.č.2 ÚZ,ČI.VI,odst 1,standard
895/96/360Kamýk1864/1291228 Rytířova (NN1769) 2254/98/360Kamýk2019/11229 Špi rkova (NN3370)



d.č.4 ÚZ.ČI.VI.odstl,standard 413.6.1996648/96/250Kamýk1663,166412UvodojemuxKLesti30
d.č. 1 ÚZ, ČI.VI,odstl,standard 217.12 19961197/96/360Modřany4400/662, 4423/5912Vazovova - Levského(NN3411)31
d.č. 1 ÚZ, ČI.VI,odstl,standard 24.2.199919/99/361Stodůlky151/30413Fantova (NN3449)32
d.č.2 ÚZ,ČI.VI.odstl,standard 21.10.1999300/99/3612160/1 Stodůlky13Holýšovská (NN3452)33
d.č.4 ÚZ.ČI. VI, odstl. standard4.2.199920/99/3602131/19 Stodůlky13Kettnerova (NN3451)34
d.č.lÚZ, ČI.VI,odstl,standard 
d.č. 2 ÚZ.ČI.VI.odstl.standard

4.2.199921/99/3611085/9 Stodůlky13Lýskova xNN344435
210.3.20001/00/361/00642780/144 Stodůlky13Pe tržil ková (NN3472)36

d.č. 1 ÚZ, Čl-Vl.odst 1, standard 111.3.1998203/98/360Stodůlky294113Seydlerova (NN3470)37
133.1996 d.č.4 ÚZ.ČI.VI.odstl.standard 6301/96/361151/46 StodůlkyVackova - Jeremiášova (NN1496.7.8) 1338

110.12.2004 ČI.VI,odstl,standardČ. Most 1/04/360/121838,42,43,5/2, 210/1,215/1,221/641Ciglerova u tubusu(NN4145) 1439
d.č.3 ÚZ.ČI.VI.odstl.standard 5669/98/361 15.10.1998Řepy1293/576, 65/717Galandova40

21/08/360/0412 19.12.2008 ČI. VI, odst 1, standardŘepy1956Na moklině (naproti č.o. 20) 
Skuté ckého(NN3S79)_____

1741
28.4.1998 d.č.2 ÚZ.ČI.VI.odstl.standard350/98/360Řepy1142/991742

ÚZ - úplné znění smlouvy z r. 2004, 2005

ČI. VI., odst. 1) ve standardním znění (v tabulce označeno jako standard):

„Nájemnismlouva je uzavřena na dobu neurčitou a ke zrušení nájmu dojde výpovědí, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak. Výpověďmůže být podána 

uvedenídůvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení."

i bez

DIPRO. feJpol. s r.o. 
Modřansl 
140 0^

387,
H


