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I. Předmět smlouvy: 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo „Zimní služba 

a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13“. Předmětem díla je provádění zimní služby na 

místních komunikacích, parkovištích a pěších komunikacích svěřených do správy MČ Praha 

13. Dílo bude zhotovitel plnit v rozsahu podle: 

- zadávacích podmínek objednatele k výše uvedené veřejné zakázce,  

- odsouhlasené a upřesněné cenové nabídky, z níž je položkový rozpočet přílohou č. 1 této 

smlouvy,  

- dle Technologického a standardizovaného postupu při výkonu zimní služby, který je  

přílohou č. 2  této smlouvy,  

- dle seznamu lokalit a předmětných komunikací s výkazem výměr v příloze č. 3 této smlouvy, 

- dle mapových podkladů v příloze č. 4 této smlouvy, 

- v případě, že to podmínky „Technologického a standardizovaného postupu při výkonu zimní 

služby“ vyžadují k plnění díla, bude používat vzor přílohy k provoznímu deníku, který je v 

příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět výše uvedené dílo v bezvadné kvalitě a včas. Zmírňování 

závad ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací bude prováděno neprodleně ve lhůtách dle čl. III. 

odst. 1. této smlouvy bez čekání na výzvu objednatele. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku V. této smlouvy. 

4. Sjednané ceny a výměry v příloze č. 1 smlouvy jsou platné po celou dobu plnění díla. Změny 

nebo vícepráce nad rámec této smlouvy požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení 

rozsahu dodávek nebo prací, budou realizovány v souladu s přísl. právními předpisy, zejména 

se zákonem o veřejných zakázkách a to na základě písemného dodatku ke smlouvě. 

II. Místo plnění 
Dílo je plněno na místních komunikacích, pěších komunikacích a parkovištích po celém území 

městské části Praha 13, v k. ú. Stodůlky, Třebonice a Jinonice (viz. podrobné mapové podklady 

příloha č. 4 smlouvy a seznam lokalit příloha č. 3). Dílo je plněno především v zástavbě rodinných 

domků, terén je zde místy extrémně svažitý. 
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Celková plocha komunikací pro motorová vozidla je 107 512 m
2 

(zimní služba
 
v šířce 4m). Celková 

plocha plošně udržovaných parkovišť je 7 681 m
2
. Celková plocha komunikačního systému pro pěší je 

17 086 m
2 
(zimní služba

 
v šířce 1 m) Celková plocha schodišť je 180 m

2
. 

 

III. Lhůty plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně ve sjednané době, a to ve lhůtě: 

zahájení: 1. listopad 2016  dokončení: 31. říjen 2019 

Harmonogram plnění díla: 

a) zimní služba (zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací) bude 

prováděna bez (předchozího) zvláštního vyzvání pověřené osoby objednatele (čl. XI, odst. 

5 smlouvy) dle obecných právních předpisů a Technologického a standardizovaného 

postupu při výkonu zimní služby v termínu od 1. listopadu do 31. března následujícího 

roku, v případě zjištění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích i mimo toto 

období.  

b) přednostní úklidy - schůdnost pěších komunikací označených v seznamu ulic (příloha č. 

3 smlouvy) jako „Přednostní úklidy“ (zejména v okolí ZŠ, MŠ, polikliniky apod.) bude 

zajištěna nejpozději do 7. hodiny ranní; do 5. hodiny ranní bude zajištěna sjízdnost 

místních komunikací v těch lokalitách, kde se ve dnech plnění zimní služby bude provádět 

svoz komunálního odpadu. 

c) pokud není stanoven přednostní úklid, pak se zajistí sjízdnost místních komunikací do 

12 hodin po ukončení sněžení, schůdnost pěších komunikací se obecně zajišťuje v době 

od 7.00 do 17.00 hodin.  

d) odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů a drobného odpadu bude provedeno dle 

pokynu pověřené osoby objednatele po ukončení zimní služby v termínu od 31. března do 

31. května 

e) dle pokynu pověřené osoby objednatele nejdéle však do 30. listopadu bude provedeno 

odstranění spadaného listí ze všech ploch komunikací, chodníků, schodišť i parkovišť. 

2. Předání ploch zhotoviteli bude provedeno do 15ti dnů od podpisu smlouvy. Práce budou 

kontrolovány a odsouhlasovány pověřenou osobou objednatele na pravidelných kontrolních 

dnech konaných dle potřeby a vzájemné dohody.  

3. Pokud v průběhu prací zhotovitel nebude schopen splnit podmínky dle čl. III. odst. 1. této 

smlouvy nebo nebude možné reálně zaručit plnou kvalitu prováděných prací, bude o tomto 

objednatel neprodleně informován i ve dnech pracovního klidu a svátcích.  

4. Splněním předmětu smlouvy je předávání dílčích částí díla v rozsahu dle čl. I., odst. 1 a 2 této 

smlouvy, bez vad a nedodělků.  

 IV. Způsob splnění závazku 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně a samostatně, 

v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je 

vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a příslušnými ČSN a 

Technologickými a standardizovanými postupy při výkonu zimní služby (příloha č. 2 

smlouvy). 

2. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda objednateli nebo třetím 

osobám, nese ji pouze zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, 

protipožární a ekologické předpisy a normy. Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, 

upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 

poškození zdraví. Zhotovitel počítá s tím, že bude zimní službu provádět i v nočních hodinách 
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(čl. III, odst. 1). Zhotovitel zimní služby je povinen zajistit včasnou přípravu techniky a 

pracovníků na provádění prací spojených se zimní službou. Práce bude provádět dle pokynu 

pověřené osoby objednatele a v souladu s Technologickými a standardizovanými postupy při 

výkonu zimní služby (příloha č. 2 smlouvy).  

3. Dozor objednatele – objednatel bude prostřednictvím pověřené osoby objednatele průběžně 

kontrolovat provádění prací formou místních šetření. Za tímto účelem je oprávněn navštěvovat 

místo plnění díla, zvát si různé poradce a nechat si zpracovat případné analýzy a posudky. Při 

těchto kontrolách budou prováděny zápisy do provozního deníku, konzultovány další pracovní 

postupy, zadávány a přebírány dílčí práce a v případě nedodělků budou stanoveny termíny 

jejich odstranění. 

4. Provozní deník - zhotovitel zimní služby je povinen vést provozní deník jako podklad k 

fakturaci. V každém zápisu bude záznam o počasí, druh provedené práce, lokalita – ulice a 

výměra, kde byla práce provedena. V době, kdy klimatické a zákonné podmínky vyžadují 

provádět zimní službu, bude přiložen výtisk záznamu z GPS s datem pořízení záznamu. Dále 

bude pořízen měsíční soupis prací (vzor v příloze č. 5 smlouvy). Záznam z GPS a soupis prací 

je nedílnou součástí provozního deníku a bude též podkladem pro fakturaci a její přílohou.  

5. Dispečink – zhotovitel bude mít zřízen nepřetržitý (24 h) Hot line po celou dobu plnění 

smlouvy.  

DISPEČINK Telefonní číslo:  

6. Subdodavatelé - Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, 

nebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat 

veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této 

smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 a § 2914 občanského zákoníku). Smluvní 

vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou. 

Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový subdodavatel musí 

splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro 

případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel v součinnosti se zhotovitelem je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný 

seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.  

Zhotovitel je povinen v souladu s § 147 a odst. 4) a 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů poskytnout objednateli seznam všech subdodavatelů 

zhotovitele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky (realizace díla) v rozsahu vyšším než 

10% z celkové ceny díla nebo z částky ceny veřejné zakázky (díla) uhrazené objednatelem 

v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok (příloha č. 7 

smlouvy). 

V. Cena za dílo a způsob její úhrady: 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy. Cena za dílo je stanovena přílohou č. 1 - položkový rozpočet, která je 

nedílnou součástí této smlouvy, dle skutečně provedených prací potvrzených objednatelem dle 

potřebnosti v „provozním deníku“, s tím, že cena za dílo nepřesáhne cenu vysoutěženou jako 

cenu nejvýše přípustnou takto:  

Cena za dílo celkem bez DPH za 3 roky:  ........................  5 380 957,92 Kč 

21 % DPH:     ........................  1 130 001,16 Kč 

Cena celkem s DPH za 3 roky:   .......................   6 510 959,08 Kč 
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Slovy: šestmilionůpětsetdesettisícdevětsetpadesátdevětkorun a osm haléřů  

Jednotlivé položky rozpočtu jsou počítány včetně použitého materiálu, nářadí, strojů, likvidace 

odpadů a dalších přidružených prací, nutných k řádnému a bezvadnému provedení uvedených 

služeb. 

2. Cenu za dílo je možné překročit pouze za podmínky, že dojde ke změnám daňových právních 

předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny. 

3. Cena díla bude dále po předchozím odsouhlasení objednatelem doplněna nebo upravena o 

ceny případných víceprací i méněprací dle čl. I odst. 4 této smlouvy formou písemného 

dodatku k této smlouvě.  

4. V průběhu provádění díla bude zhotovitel vystavovat dílčí faktury – daňové doklady, za 

skutečně provedené práce, dle rozpracovanosti a objemu na základě soupisu provedených a 

odsouhlasených prací a dodávek v provozním deníku a jeho přílohách. Kopie deníku a jeho 

přílohy budou nedílnou součástí fakturace. 

5. V období konání zimní služby (1. 11. až 31. 3. následujícího roku) bude probíhat fakturace 

měsíčně. Při potřebě provádění zásahů pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací nad 

rámec tohoto období, bude fakturace provedena dle pokynu pověřené osoby objednatele. Po 

ukončení úklidu zdrsňovacích materiálů bude provedena konečná fakturace. Po ukončení 

úklidu listí bude provedena konečná fakturace. Práce provedené dle pokynu pověřené osoby 

objednatele a označené „ * „ v položkovém rozpočtu (viz. Příloha č. 1 smlouvy), budou dle 

cen uvedených v položkovém rozpočtu (viz. Příloha č. 1 smlouvy) a vzájemné dohody 

dofakturovány k ostatním právě probíhajícím pracem.  

6. Doba splatnosti všech faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli do sídla uvedeného 

v záhlaví této smlouvy. 

7. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. 

v platném znění, o DPH. V případě, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat nesprávné 

nebo neúplné údaje a nebude mít veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků doklad opraví nebo 

vystaví nový, kde běží nová lhůta splatnosti dle čl. V. odst 7. této smlouvy. 

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro plnění předmětu této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech 

cen uvedených v této smlouvě s DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné 

uzavírat dodatek k této smlouvě.  

9. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy Zhotovitel ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 

Sb., o DPH, na který má být zaplacena úhrada za poskytnutí právní služby, bude tato platba 

provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí Objednatel přímo na účet správce daně 

Zhotoviteli. 

10. Dále se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u Zhotovitele ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je 

nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí služby 

provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně 

Zhotovitel. 

11. V případě, kdy Zhotovitel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely této 

faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu 

s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhrazuje si Příkazce právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit 

přímo na účet místně příslušného správce daně Zhotoviteli. Takto provedená úhrada daně 

finančnímu úřadu Zhotovitelem bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109 



 

 

 

 

6 

a DPH  a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku příkazce ve výši DPH z předmětné 

faktury. 

12. Objednatel prohlašuje, že provedené dílo nebude sloužit k jeho ekonomickým zájmům. 

 

VI. Odstraňování vad a smluvní pokuty 

1. Za vady díla se považuje nesplnění požadavků smlouvy v čl. I. až IV. tj. neprovedení díla 

v odpovídající kvalitě, rozsahu a v odpovídajících termínech. 

2. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má 

obvykle předpokládané vlastnosti a je provedeno v souladu s požadavky platných právních 

předpisů, zejména nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění, technických norem a 

Technologického a standardizovaného postupu při výkonu zimní služby (příloha č. 2 

smlouvy), Dílo je v souladu s položkovým rozpočtem (příloha č. 1), seznamem lokalit a ulic 

(příloha č. 3) a mapovými podklady (příloha č. 4). 

3. Objednatel prostřednictvím pověřené osoby je povinen zápisem do provozního deníku oznámit 

zhotoviteli výskyt vady (popis závady, lokalizace, termín kdy závada vznikla, termín 

odstranění zhotovitelem), a to bez zbytečného odkladu. V oznámení objednatel uvede, kdy se 

vada vyskytla poprvé a jak se vada projevuje. Zhotovitel je povinen zdarma odstranit i vady, 

které objednatel zjistil nebo oznámil se značným zpožděním, avšak ještě v době platnosti 

smlouvy. Zhotovitel však neručí za vady díla, které vznikly v důsledku uplynutí nepřiměřeně 

dlouhé doby od zjištění vady objednatelem do nahlášení vady zhotoviteli.  

4. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

5. Vady díla je zhotovitel povinen při jejich zjištění odstranit neprodleně dle pokynu oprávněné 

osoby, nejdéle však do 6 hodin od zjištění v případě služeb dle čl. III. odst. 1 písm. a),b),a c) 

smlouvy. Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny, vzniká objednateli nárok na uplatnění 

smluvní pokuty ve výši 10 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení tzv. penalizační faktury druhé smluvní 

straně.  

8. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

VII. Bezpečnost, ochrana zdraví, majetku a životního prostředí 

1. Objednatel poučí zhotovitele ohledně pohybu v  místě realizace díla a s tím souvisejícími 

předpisy požární ochrany, ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

2. Zhotovitel přijme a zabezpečí na plnou svoji odpovědnost po dobu své činnosti všechna 

potřebná opatření k zajištění díla dle platných právních předpisů, zejména v oblasti 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel 

ručí za všechny škody vzniklé objednateli, či třetím osobám porušením těchto předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele a třetích osob. Při jakémkoli poškození bude 

zhotovitel okamžitě informovat objednatele. 

4. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škody jím způsobené, vzniklé na svěřených plochách, a to 

v době od převzetí ploch do protokolárního předání ploch zpět objednateli.  
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5. Zhotovitel je povinen na plochách zachovávat čistotu a pořádek. Odpady vznikající v průběhu 

prací budou odstraňovány nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

v platném znění a příslušnými prováděcími předpisy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu 

pokrývající odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob 

činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy s limitem min. 2 000 000,- Kč a 

platnou po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že kdykoli v průběhu trvání této 

smlouvy vyjde najevo, že pojistná smlouva dle tohoto článku smlouvy pozbyla platnosti a 

účinnosti, je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně smlouvu novou, a to ve stejném rozsahu, 

jaký je uveden v tomto článku smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění 

před zahájením díla a nejdéle do 5 ti pracovních dnů od doručení vyžádání objednatele i 

kdykoliv v průběhu provádění díla. V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Přílohou č. 6 

smlouvy je kopie pojistného certifikátu. 

 

VIII. Podstatné porušení smlouvy 

1. Strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy považují zejména: 

a) zhotovování díla v rozporu s požadavky technických norem a předpisů a příloh této 

smlouvy, pokud byl zhotovitel na jejich porušení prokazatelně upozorněn a zhotovitel 

v době stanovené k zjednání nápravy nápravu nezjednal, 

b) opoždění provádění díla oproti platnému harmonogramu (čl. III odst. 1),  

c) neplnění platebních podmínek (nedodržení doby splatnosti) platí pouze v případě, že 

faktura má všechny náležitosti a je odsouhlasena technickým dozorem nebo osobami 

oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických. 

2. Odstoupení od smlouvy 

a) každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poruší 

druhá strana své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to podstatným nebo 

opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů 

odstoupení a musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné, 

b) odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní 

strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy 

vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní 

strany. V takovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění 

smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno 

nebezpečí shora uvedené újmy či škody, 

c) Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. 

IX. Ostatní ujednání 

1. Spotřebované energie a materiály hradí zhotovitel na své náklady. 

2. Technologie, technika a materiály, použité ke zhotovení díla musí odpovídat kvalitativně 

obecně závazným předpisům, požadavkům kladeným na ně a dle přílohy č. 2 Technologické a 

standardizované postupy při výkonu zimní služby. 

3. Objednatel je oprávněn rozsah některých prací a dodávek omezit nebo naopak jejich rozsah 

rozšířit o dodatečně požadované služby, práce a dodávky v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude povinen tyto 

požadavky objednatele akceptovat. 
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4. Toto musí být dohodnuto písemně formou dodatku k této smlouvě a evidováno v provozním 

deníku. 

5. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, je povinen to oznámit bez zbytečného 

odkladu objednateli a navrhnout změnu díla. 

6. Objednatel převezme dílo za podmínky, že na něm nebudou v době přejímky zjištěny vady a 

nedodělky. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy, 

že disponuje potřebnou technikou a odborností k výkonu díla. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech originálech, z nichž po dvou obdrží zhotovitel a po 

dvou objednatel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená, se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků 

obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.  

3. Případné spory týkající se rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy budou předloženy k 

řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle práva platného na území 

České republiky. 

4. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:  

Hlavní manažer: Jiří Humpl tel.: , e-mail:  

Zástupce hlavního manažera, technik tel.:   e-mail:   

Oprávnění dalších osob, příp. změnu výše uvedených osob lze upravit pouze po předchozí 

písemné dohodě. 

5. Za objednatele jsou oprávněni jednat (tzv. pověřená osoba objednatale): 

Mgr. Jana Gilíková, tel. , ; e-mail:  

Ing. Dana Céová, tel. , ,  e-mail:  

Libor Jeřábek, tel.  , e-mail:  

Oprávnění dalších osob, příp. změnu výše uvedených osob lze upravit pouze po předchozí 

písemné dohodě 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek. 

7. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o 

uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. 

Prodávající tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání 

objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 občanského 

zákoníku o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 občanského 

zákoníku po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.  

8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho 

část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských 

částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech 

pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze 

strany objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.  



 

 

 

 

9 

9. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku 

pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají 

význam pouze oboustranně podepsané listiny resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné 

písemnosti jsou bez právního významu.  

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 

svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 

11. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 0268/2016 z 13. schůze rady MČ Praha 13 

ze dne 27. 6. 2016.   

 

 

Přílohy, jako nedílná součást smlouvy: 

č. 1.: Položkový rozpočet dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 5. 2016 

č. 2.: Technologické a standardizované postupy při výkonu zimní služby 

č. 3.: Seznam lokalit, ulic a výměry 

č. 4.: Mapové podklady pro výkon zimní služby 

č. 5.: Vzor přílohy provozního deníku – měsíční soupis prací zimní služby 

č. 6 :  Kopie pojistného certifikátu (viz čl. VII odst. 6 smlouvy) 

č. 7: Seznam subdodavatelů nebo čestné prohlášení o nepoužití subdodavatelů (viz čl. IV. odst. 6 

smlouvy) 

 

 

 

 

V Praze dne                    V Praze dne       

  

 

 

 

………………………………..   ………………………………….       

objednatel      zhotovitel    




