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Věc: Objednávka inzerce k yýběrovému řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 

Botanická zahrada hl. m. Prahy č. OBJISVC/64/02/00009/2017 

OBJEDNATEL: 

Hlavní město Praha 

se sídlem: 

pracoviště: 

zastoupené: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní účet: 

kontaktní osoba: 

DODAVATEL: 

MAFRA, a.s. 

Anděl Media Centrum 

Karla Engliše 519/11 

150 00 Praha 5 

IČO: 45313351 

DIČ: CZ45313351 

Mariánské nám. 2, 110 Ol Praha 1 

Odbor sportu a volného času MHMP 

Mgr. Soií.ou Fáberovou, ředitelkou odboru sportu a volného času 

MHMP 

00064581 

CZ00064581 

27-5157998/6000 

Mgr. Martina Toušková Alešová 

(dále též "Smluvní strany") 

Vážení, 

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

u Vás objednáváme inzerci v denících METRO, MF DNES, Lidové noviny a na webových 

stránkách www.idnes.jobdnes.cz v rozsahu a za podmínek dále uvedených. 

' V souladu s občanským zákom'kem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný 

smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 

realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému 

Stránka 1 z S 



zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povitmost zaplatit Dodavateli dohodnutot.. 

smluvní odměnu. 

1. Předmět plnění: 

Předmětem plnění Je: inzerce Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy v denících 

METRO, MF Dnes, Lidových novinách ve formátu 2 sloupce x 187 a na webových 

stránkách www.idnes.jobdnes.cz. Text oznámení je přílohou č. 1 této objednávky. 

2. Cena za předmět plnění: 

2.1. Uvedená cena za předmět ph1ění bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") je 

stanovena jako smluvní odměna ve výši 69 326,- Kč. Tato 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 čas 

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 83.884,46 Kč. 

3. Platební podmínky: 

3.1. Cena za předmět ph1ění bude účtována Objednateli na základě vystaveného 

daňového dokladu (fakhtry) jako jednorázová platba po uskutečnění předmětu 

plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 30 dnů ode dne splnění předmětu 

objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného 

plnění. 

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.). Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění. 

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 

objednávky. 

3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví 

objednávky. 

3.5. Splah1ost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů. 

3.6. Vystavená 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: 
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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 u číslo objednávky, 

c) číslo fuktury, den vystavení faktury, datum splah1osti, den uskutečněni plnění 

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. 

3.7. 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 21 dnů. 

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet 

Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke 

splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

4. Stanovený termín a místo plnění: 

4.1. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení provádění 

předmětu plnění (dále jen "Datum zahájení prací") nejpozději do 3 dnů po uzavření 

této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů 

po datu zahájení prací. 

4.2. Předmět ph1ění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám Mgr. 

Martiny Touškové Alešové na adresu Jungmannova 29/35, Praha 1, a to nejpozději 

do 2. 6. 2017. 

5. Smluvní sankce: 

5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu ph1ění dle článku 1. této objednávky 

zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny 

předmětu plnění včeb1ě DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý 

započatý kalendální den prodlení až do řádného splnění této povim1osti. 

5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle 

článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 %z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, 

nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý 

započatý den trvání prodlení. 

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od 

jejího doručení. 
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5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproh ;: 

odměně za provedení veřejné zakázky. 

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednntcle 

na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu. 

6. Další podmínky: 

6.1.Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla 

uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnicích, předmětu, číselné 

označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text. 

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění be:r. stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky 

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 hl. 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 objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 

osobám, pokud o ně požádají. 

6.5. Dodavatel je podle§ 2 písm. 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. 

6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky 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. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží 

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

změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 

Smluvními stranami. 

7. Lhůta k akceptaci objednávky 

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 

10. 5. 2017, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká. 

S pozdravem 

Za Objednatele: 

Mgr. SpiYcr"Fábeq>vá 
\ 

ředitelka od,l1oi'ťt sportu a volného času 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

4 .;-; '2--tl ~ )-v Praze dne ..... : ........ .. 

Za Dodavatele: 

Květa Winkelhoferová 

sales manager 

Příloha č. 1 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Botanická zal1rada hl. m. Prahy 
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Příloha L~_ I k usnesení Rady HMP 6. 970 ze dne 2. 5. 2017 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Rada hl. m. Prahy 

vyhlašuje výběrové řízení 

na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

se sídlem Trojská 800/196,17100 Praha 7 

Požadované předpoklady: 

• ukončené vysokoškolské vzdělání- magisterský studijní program ekonomického I přírodovědného 
I manažerského zaměřeni, 

• minimálně 5 let úspěšného působeni ve vrcholových manažerských pozicích, preferovaně ve 
službách, ve společnostech střední a větší velikosti (min. 50 osob), 

• aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem (u cizích státních příslušníků aktivní znalost 

českého jazyka slovem i písmem), znalost dalšího jazyka výhodou, 

• manažerská znalost finančního managementu, 
• schopnost definování vizí a strategií Botanické zahrady hl. m. Prahy v návaznosti na dosažené 

výsledky a prosadit její implementaci, 

• prokazatelná praktická znalost nástrojů a metod řízení lidských zdrojů s doložitelnými pozitivními 

výsledky, 

• rozvinutá znalost projektového řízení a úspěšná praxe v něm, 

• znalost nástrojů marketingové komunikace a cenotvorby v oblasti služeb, 

• vynikající vyjednávací a prezentační dovednosti, 

• doložitelný pozitivní vztah k flóře a fauně a celkově k problematice životního prostředí, 

• odolnost vůči stresu a schopnost rychlé reakce, 

• schopnost nést za svá rozhodnutí zodpovědnost a obhájit svá rozhodnuti, 

• slině rozvinutá schopnost analytického myšlení a syntézy, 

• strategické myšlení ve variantách a schopnost definovat priority, 

• informativní a komunikativní, jasně orientovaný na výsledek, 

• schopnost kreativního myšlení, 

• přirozený leader týmu s jasnou preferencí týmové práce, 

• schopnost vytvářet vztahy. 

Přihláška musí obsahovat: 

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, 

• kontaktní adresu, telefon, e-mail, 

• datum a vlastnoruční podpis. 

K přihlášce uchazeč doloží následující doklady: 

• životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování vysokoškolského 

studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v České republice), 

• koncepci (manažerský projekt) rozvoje příspěvkové organizace, jejíž součástí je také písemný 

souhlas uchazeče se zveřejněním (podklady ke zpracování koncepce obdrží uchazeč v budově 

Magistrátu hL m. Prahy, kancelář 655, Jungmannova 35/29, Praha 1). 

Výběrové řízení může být kdykolív v jeho průběhu zrušeno bez udání důvodů. 



Uchazeči, kteří splňují výše uvedené požadavky, mohou podávat písemné přihlášky na adresu: 

Magistrát hl. m. Prahy 

Odbor sportu a volného času 

Jungmannova 35/29 

110 00 Praha 1 

Uzávěrka přihlášek je 2. 6. 2017. 

Obálku je nutné označit slovy: "Výběrové řízení- pozice ředitel/ředitelka Botanická zahrada hl. m. 

Prahy- neotvírat". 
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