
 
 

 

 

Smlouva o poskytování služby 
 

uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 

“Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly  
ve správě Lesů hl. m. Prahy v letech 2018 až 2021, část 2” 

 
1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650 
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace 
(dále jen   „objednatel“ ) 
  
a 
  
2. VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 
se sídlem: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1   
IČ: 49241648 DIČ: CZ49241648  
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B,              
vložka 2154. 
(dále jen  „poskytovatel“ ) 
 
 

I. 
Veřejná zakázka 

  
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků  výběrového řízení na výše uvedenou            

veřejnou zakázku v souladu s nabídkou účastníka ze dne  10.1.2018. 
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Smlouva o poskytovéni sluiby
uzavfené podle § 1746 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni

pozdéjél'ch pfedpisfl (déle jen ,,sm|ouva“),
kterou niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfely smluvni strany:

“Technickobezpeénostni dohled nad vodnimi dily
ve sprévé Lest] hl. m. Prahy v letech 2018 a2 2021, éést 2”

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice
IC: 45247650 DIC: CZ45247650
bankovnl' spojenl': PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropské 2690/17
él'slo Uétu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimirem Krchovem, Ph.D., Feditelem organizace
(déle jen ,,objednatel“)

a

2. VODNi DiLA - TBD a.s.
se sidlem: Hybernské 1617/40, 110 00 Praha 1
IC: 49241648 DIC: CZ49241648
bankovnl' spojenl':
él'slo Uétu:
zastoupené:
zapsané v obchodnl'm rejstl‘l'ku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. oddl'l B,
vloika 2154.
(déle jen ,,poskytovatel“)

|.
Vef'einé zakézka

1. Tato smlouva je uzavFena na zékladé vyisledkfl VYbérového fizenl' na Vyée uvedenou
veFejnou zakézku v souladu s nabl'dkou Uéastnika ze dne 10.1.2018.
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II. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje  provádět technickobezpečnostní dohled nad         
vodními díly III. kategorie ve správě Lesů hl. m. Prahy v letech 2018 až 2021 pro vodní díla                  
Džbán, Jiviny, N4 Jinonice a Šeberovský rybník (d ále jen „služba“) a objednatel se             
zavazuje zaplatit za službu dohodnutou cenu. 

2. Nedodržení ani překročení předpokládaného rozsahu služby neopravňuje poskytovatele k         
jakýmkoliv nárokům vůči objednateli. 

3. Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami zakázky a nabídkou          
poskytovatele podanou na tuto zakázku. 

III. 
Způsob poskytování služby 

1. Předmětem plnění smlouvy je spolupráce poskytovatele při zajišťování        
technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly (dále jen VD), k            
nimž vykonává objednatel práva správce . Rozsah TBD je stanoven zákonem č.           
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších              
předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,           
ve znění pozdějších předpisů, platnými Programy technickobezpečnostního dohledu (dále         
Program TBD) pro jednotlivá VD a touto sm louvou. Specifikace činností poskytovatele,           
provedení jednotlivých dílčích částí plnění je uvedeno v naceněném položkovém rozpočtu v            
příloze č.1  této smlouvy. 

2. Plněním předmětu smlouvy se ve smyslu specifikace spolupráce uvedené v příloze č. 1 této               
smlouvy rozumí: 

a) TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných         
provozovatelem díla - pravidelné zpracování a vyhodnocení výsledků měření a          
pozorování prováděných obsluhou VD, zpracování a vyhodnocení periodických měření         
prováděných ostatními pracovníky provozovatele nebo provedených jinými subjekty ve         
vztahu k předchozímu vývoji, mezím bdělosti a mezním hodnotám (popř. kritickým           
hodnotám) v rozsahu a v termínech podle Programu TBD pro VD III. kategorie,             
konzultace k problematice TBD, 

b) TBD, zpracování výsledků speciálních měření – zpracování výsledků geodetických         
měření, případně měření relativních deformací, která provádí geodet objednatele nebo          
obsluha vodního díla, konzultace k problematice TBD, 

c) kontrolní prohlídka díla – vykonání kontrolní vizuální prohlídky stavebních a          
strojně-technologických částí VD hlavním pracovníkem TBD (dále HP TBD)         
poskytovatele v rozsahu obchůzky obsluhy VD, metodická kontrola provádění měření a           
pozorování prováděných obsluhou VD, řízení činností obsluhy VD a dalších osob           
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H.
PFedmét smlouvy

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje provédét technickobezpeénostnl' dohled nad
vodnl'mi di I”. kategorie ve sprévé Lest] hl. m. Prahy v letech 2018 a2 2021 pro vodnl' dl'la
Dibén, Jiviny, N4 Jinonice a Seberovsky rybnl'k (déle jen ,,sluiba“) a objednatel se
zavazuje zaplatit za sluibu dohodnutou cenu.

2. Nedodrienl' ani pfekroéem’ pfedpoklédaného rozsahu sluiby neopravfiuje poskytovatele k
jakYmkoliv nérokfim vfléi objednateli.

3. Smluvnl' strany jsou vézény rovnéi zadévacimi podml'nkami zakézky a nabl'dkou
poskytovatele podanou na tuto zakézku.

|||.
Zpflsob poskytovéni sluiby

1. Pfedmétem plnéni smlouvy je spolupréce poskytovatele pf'i zajiét’ovéni
technickobezpeénostniho dohledu (déle jen TBD) nad vodnimi dily (déle jen VD), k
nimi vykonévé objednatel préva sprévce. Rozsah TBD je stanoven zékonem é.
254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné nékterych zékonL‘] (vodnl' zékon), ve znénl' pozdéjél'ch
pfedpisfl, vyhléékou ('3. 471/2001 8b., 0 technickobezpeénostm’m dohledu nad vodnl'mi dl'ly,
ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl, platnymi Programy technickobezpeénostniho dohledu (déle
Program TBD) pro jednotlivé VD a touto smlouvou. Specifikace éinnostl' poskytovatele,
provedenl'jednotliVyIch dl'lél'ch éésti plnénl'je uvedeno v nacenéném poloikovém rozpoétu v
pfiloze 6.1 této smlouvy.

2. Plnénl'm pFedmétu smlouvy se ve smyslu specifikace spolupréce uvedené v pfiloze (“3. 1 této
smlouvy rozuml':

a) TBD, zpracovénl', testovénl' a vyhodnocenl' VYSIedk méfeni, provédénych
provozovatelem dl'la - pravidelné zpracovénl' a vyhodnocenl' vyisledkl‘] méFem’ a
pozorovém’ provédénych obsluhou VD, zpracovénl' a vyhodnocenl' periodicch méfenl'
provédénYch ostatnl'mi pracovnl'ky provozovatele nebo provedenych jinymi subjekty ve
vztahu k pfedchozimu vyivoji, mezim bdélosti a meznl'm hodnotém (popf. kritickYm
hodnotém) v rozsahu a v terminech podle Programu TBD pro VD |||. kategorie,
konzultace k problematice TBD,

b) TBD, zpracovém’ vysledkfl speciélnl'ch méfeni — zpracovénl' vysledkfl geodeticch
méfenl', pFI'padné méFenI' relativnl'ch deformaci, které provédl' geodet objednatele nebo
obsluha vodnl'ho dl'la, konzultace k problematice TBD,

c) kontrolnl' prohll'dka dl'la — vykonénl' kontrolnl' vizuélnl' prohll'dky stavebnich a
strojné-technologicch ééstl' VD hlavnl'm pracovnl'kem TBD (déle HP TBD)
poskytovatele v rozsahu obchfizky obsluhy VD, metodické kontrola provédénl' méfeni a
pozorovénl' provédénych obsluhou VD, fizenl' éinnostl' obsluhy VD a dalél'ch osob
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zabývajících se TBD, záznam o provedení kontroly a výsledku kontroly do hlášení            
hrázného VD, 

d) kontrolní měření deformací – provedení všech úkonů potřebných pro realizaci           
speciálních měření deformací pomocí náklonoměrů, distomerů nivelace, zpracování a         
předání výsledků měření, 

e) etapová zpráva o výsledcích TBD, souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD -            
vypracování příslušného typu zpráv v rozsahu dle § 10, vyhl.471/2001 Sb. v platném             
znění, a rozeslání zpráv o výsledcích TBD s následujícím rozdělením (paré č.1 –             
hlavní pracovník TBD objednatele, paré č.2 – zástupce vlastníka, paré č.3 – obsluha             
VD, paré č.4 – příslušný vodoprávní úřad),  

f) účast na TBP  (technicko bezpečnostní prohlídky) podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. –              
účast HP TBD poskytovatele na prohlídce TBD s přizváním vodoprávního úřadu,           
prezentace výsledků TBD za hodnocené období a přednesení námětů na zlepšení, 

g) komplexní prohlídka technologie - prohlídka strojně - technologických částí vodního          
díla za účasti strojního specialisty poskytovatele zaměřená na kontrolu stavu a funkce            
všech částí zařízení, vypracování písemné zprávy o prohlídce se zdokumentováním a           
zhodnocením jejího stavu a návrhem nápravných opatření, 

h) geodetické měření deformací hráze - provedení všech úkonů potřebných pro realizaci           
geodetických a jiných speciálních měření na hrázi a objektech VD geodetem           
poskytovatele v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy (podrobněji viz platné            
Programy TBD pro jednotlivá vodní díla), vyhodnocení, zpracování a předání výsledků           
měření, 

i) měření relativních deformací potrubí distometrem – VD Džbán; provedení všech úkonů           
potřebných pro realizaci speciálních měření deformací pomocí distometru, zpracování         
výsledků měření, 

j) aktualizace Programu TBD - vypracování dokumentu v rozsahu dle § 7 vyhlášky č.             
471/2001 Sb., v platném znění, 

k) statistická analýza výsledků měření TBD – vypracování studie statistického hodnocení          
závislostí a trendů měřených veličin TBD a nezávislých veličin, 

l) zhodnocení funkce piezometrických vrtů na hlavní hrázi; se zpracovanými a          
vyhodnocenými výsledky měření, včetně doporučení pro další provoz. 

3. Poskytovatel se zavazuje provádět úkony TBD, hodnotit výsledky měření TBD a předávat             
výsledky své činnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně               
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb.,            
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů,          
platnými Programy TBD pro jednotlivá VD (včetně činností u kterých je v Programech TBD              
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poskytovatele v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy (podrobněji viz platné            
Programy TBD pro jednotlivá vodní díla), vyhodnocení, zpracování a předání výsledků           
měření, 

i) měření relativních deformací potrubí distometrem – VD Džbán; provedení všech úkonů           
potřebných pro realizaci speciálních měření deformací pomocí distometru, zpracování         
výsledků měření, 

j) aktualizace Programu TBD - vypracování dokumentu v rozsahu dle § 7 vyhlášky č.             
471/2001 Sb., v platném znění, 

k) statistická analýza výsledků měření TBD – vypracování studie statistického hodnocení          
závislostí a trendů měřených veličin TBD a nezávislých veličin, 

l) zhodnocení funkce piezometrických vrtů na hlavní hrázi; se zpracovanými a          
vyhodnocenými výsledky měření, včetně doporučení pro další provoz. 

3. Poskytovatel se zavazuje provádět úkony TBD, hodnotit výsledky měření TBD a předávat             
výsledky své činnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně               
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb.,            
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů,          
platnými Programy TBD pro jednotlivá VD (včetně činností u kterých je v Programech TBD              
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zabyvajl'cich 59 TBD, zéznam o provedenl' kontroly a vysledku kontroly do hlééem’
hrézného VD,

d) kontrolnl' mérenl' deformaCI' — provedenl' véech L'Jkont‘] potrebnych pro realizaci
speciélnl'ch mérenl' deformaCI' pomoci néklonomérfi, distomert‘] nivelace, zpracovéni a
predénl' sledk mérenl',

e) etapové zpréva o VYSIedCI'ch TBD, souhrnné etapové zpréva o vysledCI'ch TBD -
vypracovénl' prisluéného typu zprév v rozsahu dle § 10, vyhl.471/2001 Sb. v platném
znénl', a rozeslénl' zprév o vysledcich TBD s nésledujl'cim rozdélenl'm (paré ("3.1 —
hlavnl' pracovnl'k TBD objednatele, paré (3.2 — zéstupce vlastnl'ka, paré (“3.3 — obsluha
VD, paré 6.4 — pfisluény vodoprévnl' Grad),

f) L'Jéast na TBP (technicko bezpeénostni prohll'dky) podle § 62 zékona é. 254/2001 Sb. —
L'Jéast HP TBD poskytovatele na prohll'dce TBD s prizvénl'm vodoprévniho UFadu,
prezentace vyisledkfl TBD za hodnocené obdobl' a prednesenl' némétfl na zlepéenl',

g) komplexnl' prohll'dka technologie - prohll'dka strojné - technologickych éésti vodnl'ho
dl'la za Uéasti strojnl'ho specialisty poskytovatele zamérené na kontrolu stavu a funkce
véech éésti zarl'zenl', vypracovénl' pl'semné zprévy o prohll'dce 3e zdokumentovénl'm a
zhodnocenl'm jejl'ho stavu a névrhem népravnYch opatrenl',

h) geodetické mérenl' deformaci hréze - provedenl' véech Ukonl‘] potl’ebnych pro realizaci
geodetickych a jinych speciélnl'ch méreni na hrézi a objektech VD geodetem
poskytovatele v rozsahu podle pfl’lohy 6. 1 této smlouvy (podrobnéji viz platné
Programy TBD pro jednotlivé vodnl' dl'la), vyhodnocenl', zpracovénl' a predénl' vysledkfl
merenl,

i) mérenl' relativnl'ch deformaCI' potrubl' distometrem — VD Dibén; provedenl' véech Ukonl‘]
potrebnych pro realizaci speciélm’ch méreni deformaCI' pomoci distometru, zpracovém’
vysledkl‘] mél’enl',

j) aktualizace Programu TBD - vypracovénl' dokumentu v rozsahu dle § 7 vyhlééky ('3.
471/2001 8b., v platném znénl',

k) statistické anala vysledkfi mérenl' TBD — vypracovénl' studie statistického hodnocenl'
zévislostl' a trendO mérenych veliéin TBD a nezévislych veliéin,

I) zhodnocenl' funkce piezometrickych vrtt‘] na hlavnl' hrézi; se zpracovanymi a
vyhodnocem'Imi vyisledky mél’enl', véetné doporuéenl' pro dalél' provoz.

3. Poskytovatel se zavazuje provédét Ukony TBD, hodnotit vyisledky mérenl' TBD a predévat
vysledky své éinnosti v souladu se zékonem ('3. 254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné
nékterych zékonfl (vodnl' zékon), ve znénl' pozdéjél'ch predpisfl, vyhléékou (‘2. 471/2001 8b.,
0 technickobezpeénostnim dohledu nad vodnl'mi dl'ly, ve znénl' pozdéjél'ch predpisfi,
platm'Imi Programy TBD pro jednotlivé VD (véetné éinnosti u ktech je v Programech TBD

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééska’ 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: CZ 45247650

tel: +420 778 477 390, info@lesy—praha.cz, www.|hmp.cz Eislo L'Jétu: 2000780018/6000
3



 
 

 

uvedeno, že budou provedeny nebo zpracovány firmou „VODNÍ DÍLA – TBD“, nebo            
„VD-TBD“ ) a podle věcného a časového vymezení v příloze č. 1 této smlouvy. 

4. Poskytovatel se zavazuje výsledky činnosti poskytovatele dle této smlouvy předat          
objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se je zavazuje převzít za podmínek           
stanovených touto smlouvou a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení. 

5. Služba bude poskytována v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky uvedenými ve            
výzvě a v jejich přílohách, dále pak přijatou nabídkou poskytovatele, podklady předanými            
objednatelem, jednotlivými dílčími objednávkami a požadovanými výstupy platnými v době          
podpisu smlouvy. 

6. Základní podmínky provádění služby: 

a) Poskytovatel provede službu na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době             
přiměřené s přihlédnutím k povaze služby. Při provádění služby postupuje poskytovatel           
samostatně, dle platných obecně právních předpisů a přitom je vázán pokyny           
objednatele. 

b) Poskytovatel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že           
předmět smlouvy je prováděn v rozporu s podmínkami smlouvy, je oprávněn žádat na             
poskytovateli provádět předmět smlouvy řádným způsobem. Současně má objednatel         
právo nárokovat odstranění zjištěné vady. 

c) Při své činnosti bude poskytovatel postupovat řádně, na odborné úrovni, kterou lze od             
něho spravedlivě požadovat, a v souladu s pokyny objednatele. 

7. Spolupůsobení objednatele při plnění předmětu díla vychází z ustanovení platných          
Programů TBD a z přílohy č. 1 této smlouvy. Objednatel v termínech stanovených v příloze               
č. 1 této smlouvy předá elektronickou poštou poskytovateli výsledky provedených měření,           
která provádí objednatel. 

8. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o mimořádných          
situacích a zásazích, které mohou mít vliv na bezpečnost VD. 

9. Objednatel v rámci spolupůsobení zapůjčí poskytovateli na základě jeho žádosti příslušnou            
technickou dokumentaci, nutnou pro provedení činností vyplývajících z této smlouvy. 
 

IV. 
Doba, místo a způsob poskytování služby 

1. Termín zahájení služby:  uveřejněním smlouvy o poskytování služby v registru smluv.  

2. Termín ukončení služby:  31.12.2021. 
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uvedeno, 2e budou provedeny nebo zpracovény firmou ,,VODNi DiLA — TBD“, nebo
,,VD-TBD“ ) a podle vécného a éasového vymezenl' v pfl’loze 6. 1 této smlouvy.

4. Poskytovatel se zavazuje VyIsledky éinnosti poskytovatele dle této smlouvy pfedat
objednateli v dohodnutém terminu. Objednatel se je zavazuje pFevzit za podml'nek
stanovenych touto smlouvou a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedenl'.

5. Sluiba bude poskytovéna v souladu s podml'nkami zadénl' vefejné zakézky uvedenYmi ve
vyzvé a v jejich ph’lohéch, déle pak pfijatou nabl'dkou poskytovatele, podklady pfedanYmi
objednatelem, jednotIiVyImi dilél'mi objednévkami a poiadovanymi vyistupy platnymi v dobé
podpisu smlouvy.

6. Zékladnl' podml'nky provédénl' sluiby:

a) Poskytovatel provede sluibu na svflj néklad a na své nebezpeél' ve sjednané dobé
pfiméfené s pfihlédnutl'm k povaze sluiby. PFi provédénl' sluiby postupuje poskytovatel
samostatné, dle platnych obecné prévnl'ch pfedpisfl a pFitom je vézén pokyny
objednatele.

b) Poskytovatel odpovidé za Fédné plnénl' pfedmétu smlouvy. Pokud Objednatel zjistl', ie
pFedmét smlouvy je provédén v rozporu s podml'nkami smlouvy, je oprévnén iédat na
poskytovateli provédét pFedmét smlouvy Fédnym zpfjsobem. Souéasné mé Objednatel
prévo nérokovat odstranénl' zjiéténé vady.

c) PFi své éinnosti bude poskytovatel postupovat Fédné, na odborné Urovni, kterou Ize 0d
ného spravedlivé poiadovat, a v souladu s pokyny objednatele.

7. Spolupfisobeni objednatele pFi plnénl' pFedmétu dl'la vychézi z ustanovenl' platnych
Programfl TBD a z pfilohy 6. 1 této smlouvy. Objednatel v terminech stanovenych v pfiloze
6. 1 této smlouvy pFedé elektronickou poétou poskytovateli vyisledky provedeny/ch méfenl',
které provédl' Objednatel.

8. Objednatel se zavazuje bez zbyteéného odkladu informovat poskytovatele o mimofédnych
situacich a zésazich, které mohou mI't vliv na bezpeénost VD.

9. Objednatel v rémci spolupfisobenl' zapfijéi poskytovateli na zékladé jeho iédosti pfisluénou
technickou dokumentaci, nutnou pro provedenl' éinnostl' vyplyvajl'cich z této smlouvy.

IV.
Doba. misto a zpflsob Doskvtovéni sluibv

1. Termin zahéjeni sluiby: uvefejnénl'm smlouvy o poskytovénl' sluiby v registru smluv.

2. Termin ukonéeni sluiby: 31.12.2021.
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3.  Místo plnění: Území hl. m. Prahy -  V D Džbán, VD Jiviny, VD N4 Jinonice, VD Šeberovský                   
rybník  
 

V. 
Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí poskytovateli dohodnutou smluvní cenu za poskytování služby         
stanovenou v souladu s nabídkou poskytovatele. Celková částka za poskytování služby je            
stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max.: 

Cena za službu: 

Cena celkem bez DPH 644 000 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy šest set čtyřicet čtyři tisíc korun českých  

DPH 135 240 Kč 

Cena celkem vč. DPH 779 240 Kč 

  

2. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je            
koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu služeb              
skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění          
veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 (nabídce poskytovatele) jsou            
platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. Jednotlivé konkrétní služby            
budou poskytovateli zadávány v závislosti na aktuálních potřebách objednatele.         
Uzavřením této smlouvy nevzniká poskytovateli právo na realizaci konkrétně stanoveného          
objemu služeb. 

3. U všech úkonů jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady, včetně režie,            
spojené s provedením daného pracovního úkonu (tzn. např. materiál, pohonné hmoty,           
doprava na lokalitu, použití mechanizace, zajištění bezpečnosti silničního provozu a          
zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru          
i jeho bezprostředního okolí, pořízení fotodokumentace atd.). 

4. Cena za poskytování služby bude objednatelem zaplacena takto: 

Poskytované služby bude poskytovatel fakturovat dílčími fakturami, podle skutečně         
provedených prací odsouhlasených objednatelem v rozsahu jednotlivých dílčích plnění.         
Provedené práce budou fakturovány po odstranění případných vad a nedodělků a dle            
jednotkových cen uvedených v nabídce poskytovatele. 

5. Faktury budou ze strany poskytovatele vystavovány jednou ročně a doručeny v jednom            
vyhotovení na adresu objednatele Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00  Praha 10. 

Lesy hl. m. Prahy                    IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice              DIČ: CZ 45247650 
tel: +420    778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz          číslo účtu: 2000780018/6000 

5 

 
 

 

3.  Místo plnění: Území hl. m. Prahy -  V D Džbán, VD Jiviny, VD N4 Jinonice, VD Šeberovský                   
rybník  
 

V. 
Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí poskytovateli dohodnutou smluvní cenu za poskytování služby         
stanovenou v souladu s nabídkou poskytovatele. Celková částka za poskytování služby je            
stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max.: 

Cena za službu: 

Cena celkem bez DPH 644 000 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy šest set čtyřicet čtyři tisíc korun českých  

DPH 135 240 Kč 

Cena celkem vč. DPH 779 240 Kč 

  

2. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je            
koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu služeb              
skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění          
veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 (nabídce poskytovatele) jsou            
platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. Jednotlivé konkrétní služby            
budou poskytovateli zadávány v závislosti na aktuálních potřebách objednatele.         
Uzavřením této smlouvy nevzniká poskytovateli právo na realizaci konkrétně stanoveného          
objemu služeb. 

3. U všech úkonů jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady, včetně režie,            
spojené s provedením daného pracovního úkonu (tzn. např. materiál, pohonné hmoty,           
doprava na lokalitu, použití mechanizace, zajištění bezpečnosti silničního provozu a          
zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru          
i jeho bezprostředního okolí, pořízení fotodokumentace atd.). 

4. Cena za poskytování služby bude objednatelem zaplacena takto: 

Poskytované služby bude poskytovatel fakturovat dílčími fakturami, podle skutečně         
provedených prací odsouhlasených objednatelem v rozsahu jednotlivých dílčích plnění.         
Provedené práce budou fakturovány po odstranění případných vad a nedodělků a dle            
jednotkových cen uvedených v nabídce poskytovatele. 

5. Faktury budou ze strany poskytovatele vystavovány jednou ročně a doručeny v jednom            
vyhotovení na adresu objednatele Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00  Praha 10. 

Lesy hl. m. Prahy                    IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice              DIČ: CZ 45247650 
tel: +420    778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz          číslo účtu: 2000780018/6000 

5 

PRA HA
PRA GUE
PRA GA

HL M. PHAHY P“ G

3. Misto plnéni: Uzeml' hl. m. Prahy - VD Dibén, VD Jiviny, VD N4 Jinonice, VD Seberovsky
rybnl'k

V.
Cenové uiednéni a platebni Dodminkv

1. Objednatel zaplatl' poskytovateli dohodnutou smluvnl' cenu za poskytovénl' sluiby
stanovenou v souladu s nabl'dkou poskytovatele. Celkové ééstka za poskytovénl' sluibyje
stanovena jako neiée pfl’pustné ve vyéi max.:

Cena za sluibu:

Cena celkem bez DPH 644 000 Kt":

Cena celkem bez DPH slovy éest set étyficet étyl’i tisic korun éeskych

DPH 135 240 Kc“:

Cena celkem v6. DPH 779 240 K63

2. Celkové cena ve vyjédfenl' bez DPH je neiée pfipustné a nepfekroéitelné; je
koncipovéna jako maximélnl', tzn., fie mflie byt i niiél', v zévislosti na objemu sluieb
skuteéné poskytnutych. Celkové cena obsahuje véechny néklady potfebné ke splnénl'
veFejné zakézky. Jednotkové ceny uvedené v pfl’loze (“3. 1 (nabl'dce poskytovatele) jsou
platné a neménné po celou dobu platnosti této smlouvy. Jednotlivé konkrétnl' sluiby
budou poskytovateli zadévény v zévislosti na aktuélnl'ch potFebéch objednatele.
Uzavfenl'm této smlouvy nevzniké poskytovateli prévo na realizaci konkrétné stanoveného
objemu sluieb.

3. U véech Ukont‘] jsou v jednotkovych cenéch zahrnuty veékeré néklady, véetné reiie,
spojené s provedenl'm daného pracovnl'ho Ukonu (tzn. napf. materiél, pohonné hmoty,
doprava na Iokalitu, pouiitl' mechanizace, zajiéténl' bezpeénosti silniénl'ho provozu a
zajiéténl' bezpeénosti chodCL‘] béhem provédénl' praCI', zajiéténl' Uklidu pracovnl'ho prostoru
ijeho bezprostfednl'ho okoll', pofizem’ fotodokumentace atd.).

4. Gene za Doskvtovénl' sluibv bude obiednatelem zaDIacena takto:

Poskytované sluiby bude poskytovatel fakturovat dl'lél'mi fakturami, podle skuteéné
provedenych praCI' odsouhlasenYch objednatelem v rozsahu jednotlivych dl'lél'ch plnénl'.
Provedené préce budou fakturovény p0 odstranénl' pfipadm'ICh vad a nedodélkl‘] a dle
jednotkovSIch cen uvedenych v nabl'dce poskytovatele.

5. Faktury budou ze strany poskytovatele vystavovény jednou roéné a doruéeny v jednom
vyhotovenl' na adresu objednatele Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885, 106 00 Praha 10.

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééska’ 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: CZ 45247650
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6. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol se soupisem provedených prací za           
fakturované období. 

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004            
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a                
musí obsahovat tyto údaje: 

- označení poskytovatele - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o             
zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, 

- číslo smlouvy, předmět díla, 

- číslo faktury, den vystavení, den zdanitelného plnění, den splatnosti a fakturovanou           
částku, 

- razítko a podpis oprávněné osoby poskytovatele, stvrzující oprávněnost a formální a           
věcnou správnost faktury, 

- číslo účtu, na které bude poskytnuta úplata, bude v souladu se zveřejněným číslem             
účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH. 

Přílohou každé faktury bude vždy podrobný soupis provedených prací za          
fakturované období. 

8. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrácena poskytovateli bez            
proplacení nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury.          
Objednatel se v takovém případě neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti             
náhradní správné a úplné faktury.  

9. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě,               
že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na             
výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané              
hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke             
smlouvě. 

10. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet poskytovatele              
uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky            
z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

11. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 30 dnů po              
obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem           
úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu poskytovatele ve prospěch účtu             
objednatele. 
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6. Podkladem pro fakturaci bude pl’edévaci protokol se soupisem provedenych praCI' za
fakturované obdobl'.

7. Faktura musi mI't veékeré néleiitosti danoveho dokladu ve smyslu zékona ('3. 235/2004
8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfil (déle jen ,,zékon o DPH“) a
musi obsahovat tyto Udaje:

- oznaéenl' poskytovatele - obchodnl' jméno, Sl'dlo, IC, DIC, bankovnl' spojenl' a Udaj o
zépisu do obchodnl'ho rejstfiku véetné spisové znaéky,

- él'slo smlouvy, pFedmét dila,

- él'slo faktury, den vystavenl', den zdanitelného plnénl', den splatnosti a fakturovanou
ééstku,

- razitko a podpis oprévnéné osoby poskytovatele, stvrzujI'CI' oprévnénost a formélnl' a
vécnou sprévnost faktury,

- él'slo Uétu, na které bude poskytnuta Uplata, bude v souladu se zveFejnénYm él'slem
[Jotu sprévcem dané pro (16e DPH dle § 98 pl'sm. d) zékona o DPH.

Pr'ilohou kaidé faktury bude vz'dy podrobny soupis provedenych praci za
fakturované obdobi.

8. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrécena poskytovateli bez
proplacenl' nejpozdéji do terminu splatnosti nesprévné vystavené nebo nelIIplné faktury.
Objednatel se v takovém pfl’padé neocitne v prodlenl' a2 do uplynutl' Ihflty splatnosti
néhradnl' sprévné a Uplné faktury.

9. Cenu veFejne zakézky je moino v prflbéhu plnénl' této veFejné zakézky zménit v pfipadé,
2e dojde ke zméném dar'woch prévnl'ch pFedpisO, které budou mI't prokazatelny vliv na
vyiéi nabl'dkové (fakturované) ceny, a to zejména v pFipadé zmény sazby dané z pFidané
hodnoty. Zména ceny za provedenl' dl'la bude pro tento pfipad Feéena dodatkem ke
smlouvé.

10. Objednatel uhradl' fakturu do 30 dnfl po jejl'm obdrienl' pfevodem na Uéet poskytovatele
uvedeného v zéhlaVI' smlouvy. Dnem L'Jhrady se rozuml' den odepséni fakturované ééstky
z Uétu objednatele ve prospéch Uétu poskytovatele uvedeného v zéhlavi smlouvy.

11. Smluvnl' pokuta nebo néhrada ékody uplatnéné objednatelem je splatné do 30 dnl°J po
obdrienl' pisemné vyzvy pfevodem na Uéet objednatele, specifikovany ve vyzvé. Dnem
Uhrady se rozuml' den odepséni smluvnl' pokuty z Uétu poskytovatele ve prospéch L'Jétu
objednatele.
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VI. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Poskytovatel je povinen poskytovat službu kompletně, ve sjednaném rozsahu, kvalitě a ve            
stanovených termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům        
objednatele. 

2. Poskytovatel je povinen při provádění prací postupovat maximálně šetrně a ohleduplně a            
zajistit konstantní odbornou úroveň prací. Poskytovatel je povinen akceptovat pokyny a           
požadavky objednatele přímo související s poskytováním služby. 

3. Poskytovatel bude plnit povinnosti dle této smlouvy včasným poskytováním služby          
(prováděním prací) a řádným předáním objednateli. Poskytovatel bude plnit povinnosti dle           
této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost. Poskytovatel bude průběžně bez            
zbytečných časových prodlev informovat objednatele o stavu poskytování služby         
(provádění prací). 

4. Poskytovatel je povinen zajistit, aby všechny osoby, které se budou podílet na            
poskytování služeb dle této smlouvy, byly dostatečně poučeny z hlediska bezpečnosti           
práce, požárních a hygienických předpisů a aby byly vybaveny potřebnými ochrannými a            
pracovními pomůckami. Poskytovatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu           
zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění. 

5. Poskytovatel je oprávněn zajistit si podle potřeb odborné subdodávky - poddodávky (třetí            
osoby) pro realizaci části služby bez navýšení ceny služby. I v případě provádění části              
služeb poddodávkou (tj. třetí osobou) má poskytovatel odpovědnost, jako by službu           
prováděl sám. 

6. Při provádění odborných prací bude po celou dobu provádění prací přítomen na lokalitě              
pracovník s odpovídající kvalifikací, který bude ručit za odborné provedení prací. 

7. Veškeré práce budou realizovány bez nároku na víkendové a jiné mimořádné příplatky,            
za plného provozu, s minimálním možným omezením dopravy i chodců v jednotlivých            
lokalitách po nezbytně dlouhou dobu. 

8. Poskytovatel je povinen dbát na to, aby při provádění prací nedocházelo ke škodám na              
majetku či zdraví soukromých osob, ani na majetku státu či obce. 

9. Poskytovatel odpovídá za veškeré škody vzniklé v přímé souvislosti s poskytováním           
služby (prováděním prací) a dále za škodu vzniklou v důsledku porušení příslušných            
ustanovení. Za škodu poskytovatel neodpovídá, jen pokud prokáže, že škoda byla           
způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost (např. v důsledku přírodních         
událostí, nebo zásahem třetích osob). Vznikne-li v důsledku činnosti poskytovatele          
jakákoliv škoda, ať už na majetku objednatele nebo na majetku či zdraví třetích osob, je               
poskytovatel povinen uhradit ji v plném rozsahu. 
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VI.
Daléi Dréva a Dovinnosti smluvnich stran

1. Poskytovatel je povinen poskytovat sluibu kompletné, ve sjednaném rozsahu, kvalité 8 ve
stanovenych terml'nech. Kvalita provédénYch praci bude odpovidat poiadavkflm
objednatele.

2. Poskytovatel je povinen pFi provédénl' praCI' postupovat maximélné éetrné a ohleduplné a
zajistit konstantnl' odbornou L'Jrover'1 praCI'. Poskytovatel je povinen akceptovat pokyny a
poiadavky objednatele pfimo souvisejI'CI' s poskytovém’m sluiby.

3. Poskytovatel bude plnit povinnosti dle této smlouvy véasnYm poskytovénl'm sluiby
(provédénl'm mad) 3 Fédnym pfedénl'm objednateli. Poskytovatel bude plnit povinnosti dle
této smlouvy svym jménem a na vlastnl' odpovédnost. Poskytovatel bude prflbéiné bez
zbyteénych éasovych prodlev informovat objednatele o stavu poskytovénl' sluiby
(provédénl' praci).

4. Poskytovatel je povinen zajistit, aby véechny osoby, které se budou podl'let na
poskytovénl' sluieb dle této smlouvy, byly dostateéné pouéeny z hlediska bezpeénosti
préce, poiérm’ch a hygienickych pfedpisfl a aby byly vybaveny potl‘ebnyImi ochrannYmi a
pracovnl'mi pomflckami. Poskytovatel v plné mI'Fe zodpovidé za bezpeénost a ochranu
zdraVI' véech osob, které se 8 jeho védoml'm zdriujl' v misté plnénl'.

5. Poskytovatel je oprévnén zajistit si podle potFeb odborné subdodévky - poddodévky (tFetI'
osoby) pro realizaci éésti sluiby bez navyéem’ ceny sluiby. | v pFipadé provédénl' éésti
sluieb poddodévkou (tj. tFetI' osobou) mé poskytovatel odpovédnost, jako by sluibu
provédél sém.

6. PFi provédénl' odbornych praci bude p0 celou dobu provédénl' praci pfl’tomen na Iokalité
pracovnl'k s odpovidajI'CI' kvalifikaci, ktery bude ruéit za odborné provedenl' mad.

7. Veékeré préce budou realizovény bez néroku na Vl'kendové a jiné mimofédné pfiplatky,
za plného provozu, s minimélnl'm moinyIm omezenl'm dopravy i chodcfl v jednotlivych
Iokalitéch p0 nezbytné dlouhou dobu.

8. Poskytovatel je povinen dbét na to, aby pFi provédénl' praCI' nedochézelo ke ékodém na
majetku 6i zdravi soukromYch osob, ani na majetku stétu éi oboe.

9. Poskytovatel odpovidé za veékeré ékody vzniklé v pfl'mé souvislosti s poskytovénl'm
sluiby (provédém’m praci) a déle za ékodu vzniklou v dflsledku poruéenl' pfisluénYch
ustanovenl'. Za ékodu poskytovatel neodpovidé, jen pokud prokéie, Ze ékoda byla
zpflsobena okolnostmi vyluéujl'cimi jeho odpovédnost (napF. v dflsledku pFI'roa'ch
udélostl', nebo zésahem tFetI'ch osob). Vznikne-Ii v dfisledku éinnosti poskytovatele
jakékoliv ékoda, at’ ui na majetku objednatele nebo na majetku 6i zdravi tFetich osob, je
poskytovatel povinen uhraditji v plném rozsahu.
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10. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno             
pojištění související s odpovědností za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s             
plněním předmětu této smlouvy (ze strany poskytovatele či jiné osoby). 

11. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení služeb (prací) v souladu s jeho              
potřebami a oprávněnými zájmy.  

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služby (provádění prací). Zjistí-li, že          
poskytovatel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn           
dožadovat se toho, aby poskytovatel odstranil nedodělky a vady vzniklé vadným           
prováděním a práce prováděl řádným způsobem. Jestliže poskytovatel tak neučiní ani v            
přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla stanovena, a jeho postup by vedl nepochybně k               
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy vůči tomuto          
poskytovateli odstoupit. 

13. Objednatel je povinen služby prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu             
za jejich provedení. 

14. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost při realizaci         
služby. 

15. Objednatel (nebo osoba jím pověřená) je oprávněn: 

a) provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy, 
b) pořádat terénní šetření za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců           

poskytovatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů, 
c) písemně vyzvat poskytovatele k odstranění vad v plnění předmětu této smlouvy a určit             

termín k odstranění vad, 
d) přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění. 

16. Nejméně 15 pracovních dní před termínem prohlídky TBD poskytovatel objednateli          
(zástupci ve věcech technických) zašle elektronicky koncept etapové zprávy o výsledcích           
TBD nebo souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD za hodnocené období s návrhem             
nápravných opatření, včetně grafických příloh. Zprávy o prohlídkách strojně         
technologických zařízení VD, etapové zprávy o výsledcích TBD a souhrnné etapové           
zprávy o výsledcích TBD poskytovatel předá objednateli do 1 měsíce od provedení            
prohlídky. Ostatní dokumenty TBD (návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení          
automatického monitoringu, statistická analýza výsledků měření TBD, Programy TBD,         
měření vlivu teplot na dilataci stavby a zhodnocení funkce piezometrických vrtů na hlavní             
hrázi) poskytovatel předá objednateli v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

17. Vyhodnocené výsledky všech měření relativních deformací a geodetických měření         
deformací prováděných poskytovatelem, předá poskytovatel objednateli v elektronické        
formě na CD (tabulky a grafy) ve formátu xls každoročně, vždy však nejpozději do 31.12.               
příslušného kalendářního roku. 

18. Etapové zprávy o výsledcích TBD, souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD           
poskytovatel vypracuje v 4 tištěných vyhotoveních a objednateli předá dle ustanovení čl.            
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10. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno             
pojištění související s odpovědností za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s             
plněním předmětu této smlouvy (ze strany poskytovatele či jiné osoby). 

11. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení služeb (prací) v souladu s jeho              
potřebami a oprávněnými zájmy.  

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služby (provádění prací). Zjistí-li, že          
poskytovatel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn           
dožadovat se toho, aby poskytovatel odstranil nedodělky a vady vzniklé vadným           
prováděním a práce prováděl řádným způsobem. Jestliže poskytovatel tak neučiní ani v            
přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla stanovena, a jeho postup by vedl nepochybně k               
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy vůči tomuto          
poskytovateli odstoupit. 

13. Objednatel je povinen služby prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu             
za jejich provedení. 

14. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost při realizaci         
služby. 

15. Objednatel (nebo osoba jím pověřená) je oprávněn: 

a) provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy, 
b) pořádat terénní šetření za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců           

poskytovatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů, 
c) písemně vyzvat poskytovatele k odstranění vad v plnění předmětu této smlouvy a určit             

termín k odstranění vad, 
d) přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění. 

16. Nejméně 15 pracovních dní před termínem prohlídky TBD poskytovatel objednateli          
(zástupci ve věcech technických) zašle elektronicky koncept etapové zprávy o výsledcích           
TBD nebo souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD za hodnocené období s návrhem             
nápravných opatření, včetně grafických příloh. Zprávy o prohlídkách strojně         
technologických zařízení VD, etapové zprávy o výsledcích TBD a souhrnné etapové           
zprávy o výsledcích TBD poskytovatel předá objednateli do 1 měsíce od provedení            
prohlídky. Ostatní dokumenty TBD (návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení          
automatického monitoringu, statistická analýza výsledků měření TBD, Programy TBD,         
měření vlivu teplot na dilataci stavby a zhodnocení funkce piezometrických vrtů na hlavní             
hrázi) poskytovatel předá objednateli v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

17. Vyhodnocené výsledky všech měření relativních deformací a geodetických měření         
deformací prováděných poskytovatelem, předá poskytovatel objednateli v elektronické        
formě na CD (tabulky a grafy) ve formátu xls každoročně, vždy však nejpozději do 31.12.               
příslušného kalendářního roku. 

18. Etapové zprávy o výsledcích TBD, souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD           
poskytovatel vypracuje v 4 tištěných vyhotoveních a objednateli předá dle ustanovení čl.            
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10. Poskytovatel je povinen mI't po celou dobu plnénl' pfedmétu této smlouvy uzavfeno
pojiéténl' souvisejI'CI' s odpovédnostl' za ékodu, které by mohla vzniknout v souvislosti s
plnénl'm pfedmétu této smlouvy (ze strany poskytovatele 6i jiné osoby).

11. Objednatel mé prévo na véasné a Fédné provedenl' sluieb (praci) v souladu s jeho
potFebami a oprévnénymi zéjmy.

12. Objednatel je oprévnén kontrolovat poskytovém’ sluiby (provédénl' praci). Zjisti-Ii, 2e
poskytovatel provédl' préce v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprévnén
doiadovat se toho, aby poskytovatel odstranil nedodélky a vady vzniklé vadnYm
provédénl'm a préce provédél FédnYm zpflsobem. Jestliie poskytovatel tak neuéinl' ani v
pfiméf’ené lhfjté, které mu k tomu byla stanovena, a jeho postup by vedl nepochybné k
podstatnému poruéeni smlouvy, je objednatel oprévnén 0d smlouvy vfjéi tomuto
poskytovateli odstoupit.

13. Objednatel je povinen sluiby prosté vad a nedodélkfi pFevzit a zaplatit dohodnutou cenu
za jejich provedenl'.

14. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potfebnou souéinnost pFi realizaci
sluiby.

15. Objednatel (nebo osoba jI'm povéfené)je oprévnén:

a) provédét prfibéinou kontrolu plnénl' pfedmétu smlouvy,

b) pofédat terénnl' éetfem’ za Uéelem kontroly plnénl' smlouvy za Uéasti zéstupcfl
poskytovatele a poFizovat zépisy z kontrolnl'ch a,

c) pl'semné vyzvat poskytovatele k odstranénl' vad v plnénl' pfedmétu této smlouvy a uréit
termI'n k odstranénl' vad,

d) pFijimat opatfenl' v kompetenci objednatele k zajiéténl' pfedmétu plnénl'.

16. Nejméné 15 pracovnl'ch dnl' pFed terml'nem prohll'dky TBD poskytovatel objednateli
(zéstupci ve vécech technickYoh) zaéle elektronicky koncept etapové zprévy o VYSIedCI'ch
TBD nebo souhrnné etapové zprévy o vyisledcich TBD za hodnocené obdobl' s névrhem
népravnych opatl’enl', véetné grafickych pfl’loh. Zprévy o prohll'dkéch strojné
technologickych zafizenl' VD, etapové zprévy o vysledcich TBD a souhrnné etapové
zprévy o vysledcich TBD poskytovatel pfedé objednateli do 1 mésice od provedenl'
prohll'dky. Ostatnl' dokumenty TBD (névrh rozél'FenI' zafizenl' TBD a zavedenl'
automatického monitoringu, statistické anala vysledkfi méFenI' TBD, Programy TBD,
méfenl' vlivu teplot na dilataci stavby a zhodnocenl' funkce piezometrickyIch vrtO na hlavnl'
hrézi) poskytovatel pFedé objednateli v terminech uvedenych v pFiloze ('3. 1 této smlouvy.

17. Vyhodnocené VYSIedky véech méFenI' relativnl'ch deformaci a geodetickych méFenI'
deformaCI' provédénych poskytovatelem, pFedé poskytovatel objednateli v elektronické
formé na CD (tabulky a grafy) ve formétu xls kaidoroéné, vidy véak nejpozdéji do 31.12.
pfisluéného kalendéfm’ho roku.

18. Etapové zprévy o vysledcich TBD, souhrnné etapové zprévy o vysledcich TBD
poskytovatel vypracuje v 4 tiéténYch vyhotovenl'ch a objednateli pfedé dle ustanoveni 6|.
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III, odst. 2, písm. e) této smlouvy. Zprávy o prohlídkách strojně-technologických zařízení            
VD a ostatní dokumenty TBD (statistická analýza výsledků měření TBD, zhodnocení           
funkce piezometrických vrtů na hlavní hrázi) poskytovatel předá objednateli ve 4 tištěných            
paré. Veškeré dokumenty se poskytovatel zavazuje předat objednateli rovněž v          
elektronické podobě na CD - kompletní ve formátu pdf, editovatelné části ve formátu doc              
(popř. xls) a výkresy v dwg. 

19. Místem předání díla je poštovní úřad poskytovatele nebo sídlo objednatele. 

 

VII. 
Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba je prováděna podle smlouvy že splňuje požadavky             
legislativy (platné během celé doby plnění veřejné zakázky, tj. ve znění případných změn)             
a požadavky objednatele. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat písemně (např. e-mailem, nebo zápisem do deníku           
prací) bez zbytečného odkladu u poskytovatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak            
se tyto vady projevují. 

3. Poskytovatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě           
stanovené objednatelem, nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána. Za            
sjednanou úhradu případně odstraní poskytovatel i poškození a vady, za které neručí. 

4. Pokud poskytovatel ve sjednané nebo stanovené lhůtě reklamovanou vadu díla          
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady              
poskytovatele. 

5. Odpovědnost za vady poskytované služby se nevztahuje na vady způsobené zásahem           
třetích osob, či vyšší mocí (např. mimořádnými přírodními  událostmi) a na běžné            
opotřebení. 

 
 VIII. 

Odstoupení od smlouvy a její výpověď 

1.  Práce poskytovatele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou            
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je poskytovatel povinen nahradit bezvadným           
plněním. Pokud poskytovatel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné nedostatky           
neodstraní, může objednatel od smlouvy vůči tomuto poskytovateli odstoupit. Vznikne-li z           
těchto důvodů objednateli škoda, je poskytovatel povinen ji uhradit. 

2.       Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)         vůči poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního zákona, 

b)         poskytovatel vstoupí do likvidace, 

c) v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními          
předpisy. 

Lesy hl. m. Prahy                    IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice              DIČ: CZ 45247650 
tel: +420    778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz          číslo účtu: 2000780018/6000 

9 

 
 

 

III, odst. 2, písm. e) této smlouvy. Zprávy o prohlídkách strojně-technologických zařízení            
VD a ostatní dokumenty TBD (statistická analýza výsledků měření TBD, zhodnocení           
funkce piezometrických vrtů na hlavní hrázi) poskytovatel předá objednateli ve 4 tištěných            
paré. Veškeré dokumenty se poskytovatel zavazuje předat objednateli rovněž v          
elektronické podobě na CD - kompletní ve formátu pdf, editovatelné části ve formátu doc              
(popř. xls) a výkresy v dwg. 

19. Místem předání díla je poštovní úřad poskytovatele nebo sídlo objednatele. 

 

VII. 
Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba je prováděna podle smlouvy že splňuje požadavky             
legislativy (platné během celé doby plnění veřejné zakázky, tj. ve znění případných změn)             
a požadavky objednatele. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat písemně (např. e-mailem, nebo zápisem do deníku           
prací) bez zbytečného odkladu u poskytovatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak            
se tyto vady projevují. 

3. Poskytovatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě           
stanovené objednatelem, nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána. Za            
sjednanou úhradu případně odstraní poskytovatel i poškození a vady, za které neručí. 

4. Pokud poskytovatel ve sjednané nebo stanovené lhůtě reklamovanou vadu díla          
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady              
poskytovatele. 

5. Odpovědnost za vady poskytované služby se nevztahuje na vady způsobené zásahem           
třetích osob, či vyšší mocí (např. mimořádnými přírodními  událostmi) a na běžné            
opotřebení. 

 
 VIII. 

Odstoupení od smlouvy a její výpověď 

1.  Práce poskytovatele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou            
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je poskytovatel povinen nahradit bezvadným           
plněním. Pokud poskytovatel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné nedostatky           
neodstraní, může objednatel od smlouvy vůči tomuto poskytovateli odstoupit. Vznikne-li z           
těchto důvodů objednateli škoda, je poskytovatel povinen ji uhradit. 

2.       Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)         vůči poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního zákona, 

b)         poskytovatel vstoupí do likvidace, 

c) v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními          
předpisy. 
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I”, odst. 2, pism. e) této smlouvy. Zprévy o prohll'dkéch strojné-technologickych zafizem’
VD a ostatnl' dokumenty TBD (statistické analyze vysledkl‘] méFenI' TBD, zhodnocenl'
funkce piezometricch vrtfl na hlavnl' hrézi) poskytovatel pfedé objednateli ve 4 tiéténych
paré. Veékeré dokumenty se poskytovatel zavazuje pfedat objednateli rovnéi v
elektronické podobé na CD - kompletnl' ve formétu pdf, editovatelné éésti ve formétu doc
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19. Mistem pfedénl' dl'la je poétovni Ufad poskytovatele nebo Sl'dlo objednatele.

VII.
OdDovédnost za vadv a zéruéni Dodminkv

1. Poskytovatel odpovidé 23 to, ie sluiba je provédéna podle smlouvy ie splfiuje poiadavky
legislativy (platné béhem celé doby plnénl' veFejné zakézky, tj. ve znénl' pfipadnych zmén)
a poiadavky objednatele.

2. Objednatel je oprévnén reklamovat pl'semné (napf. e-mailem, nebo zépisem do denl'ku
praCI') bez zbyteéného odkladu u poskytovatele bezplatné odstranénl' vad s uvedenl'm, jak
se tyto vady projevujl'.

3. Poskytovatel je povinen reklamované vady bezplatné odstranit v pfiméfené IhOté
stanovené objednatelem, nebo ve Ihfité, které bude pro tento Uéel sjednéna. Za
sjednanou Uhradu pfipadné odstranl' poskytovatel i poékozenl' a vady, za které neruél'.

4. Pokud poskytovatel ve sjednané nebo stanovené Ihflté reklamovanou vadu dl'la
neodstranl' ani se k m' nevyjédfi, je objednatel oprévnén dét vadu odstranit na néklady
poskytovatele.

5. Odpovédnost za vady poskytované sluiby se nevztahuje na vady zpflsobené zésahem
tFetIch osob, 6i vyéél' moci (napF. mimofédnymi pFiroami udélostmi) a na béiné
opotfebenl'.

VIII.
Odstoupeni od smlouvv a ieii vovéd’

1. Préce poskytovatele, které vykazujl' jii v prObéhu provédénl' nedostatky nebo jsou
provédény v rozporu s touto smlouvou, je poskytovatel povinen nahradit bezvadnym
plnénl'm. Pokud poskytovatel ve Ihflté dohodnuté s objednatelem takto zjiéténé nedostatky
neodstrani, mflie objednatel 0d smlouvy vfiéi tomuto poskytovateli odstoupit. Vznikne—Ii z
téchto dt‘Jvodl‘J objednateli ékoda, je poskytovatel povinen ji uhradit.

2. Objednatel je oprévnén odstoupit 0d smlouvy, pokud:

a) vfiéi poskytovateli bylo zahéjeno insolvenénl' Fizenl' ve smyslu insolvenénl'ho zékona,

b) poskytovatel vstoupl' do likvidace,

c) v daléich pfipadech stanovenych touto smlouvou nebo obecné zévaami prévnl'mi
pfedpisy.
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3. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se           
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o             
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od          
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na             
náhradu škody. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o              
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet poskytovateli veškeré          
fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s             
úhradou faktury. 

6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o           
tomto úkonu druhé smluvní straně. 

7.       Tuto smlouvu nelze vypovědět. 

 

IX.  
Smluvní pokuty, náhrada škody 

1.  Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy             
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) Při prodlení poskytovatele s řádným prováděním služby  je poskytovatel povinen          
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

b) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi výsledek            
jednotlivé provedené služby předán a převzat, zaplatí poskytovatel (pokud nedodrží          
lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelem v protokolu předání a převzetí)           
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je poskytovatel               
v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení. 

c) Neodstraní-li poskytovatel reklamovanou vadu díla, je poskytovatel povinen         
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu, u níž              
je poskytovatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.  

2. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní             
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý                 
den prodlení až do úplného zaplacení. 

3. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 30-ti kalendářních dnů obdržení             
písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se            
rozumí den odepsání pokuty z účtu poskytovatele ve prospěch účtu objednatele. 

4. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na            
náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní             
pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná smluvní            
strana povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla v            
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3. Vzéjemné pohledévky smluvnl'ch stran vzniklé ke dni odstoupenl' od smlouvy se
vypoFédaji vzéjemm'Im zépoétem, pfiéemi tento zépoéet provede objednatel.

4. Za den odstoupenl' od smlouvy se povaiuje den, kdy bylo pl'semné oznémenl' o
odstoupenl' oprévnéné smluvnl' strany doruéeno druhé smluvnl' strané. Odstoupenl'm od
smlouvy nejsou dotéena préva smluvnl'ch stran na Uhradu splatné smluvnl' pokuty a na
néhradu ékody.

5. V pfipadé odstoupenl' od smlouvy jednou ze smluvnl'ch stran a do doby dohody o
vzéjemném vyrovnénl' téchto nérokfl je objednatel oprévnén zadriet poskytovateli veékeré
fakturované a splatné platby. V takovém pfipadé se objednatel neocitne v prodlenl' s
Uhradou faktury.

6. Uéinky odstoupenl' od této smlouvy nastévajl' okamiikem doruéenl' pisemné zprévy o
tomto Ukonu druhé smluvnl' strané.

7. Tuto smlouvu nelze vypovédét.

IX.
Smluvni pokutv. néhrada ékodv

A Pro pfipady neplnénl' vécnych a terminovanSIch zévasI vyplajI'cich z této smlouvy
smluvnl' strany sjednévajl' tyto smluvnl' pokuty:

a) PFi prodlenl' poskytovatele s FédnyIm provédénl'm sluiby je poskytovatel povinen
zaplatit objednateli smluvnl' pokutu ve VY§i 500 K6 za kaidy den prodlenl'.

b) Za prodlenl' s odstranénl'm pfipadm'Ich vad a nedodélkO, bude-Ii s nimi vysledek
jednotlivé provedené sluiby pfedén a pfevzat, zaplatl' poskytovatel (pokud nedodril'
Ihfitu k jejich odstranéni stanovenou objednatelem v protokolu pfedénl' a pfevzetl')
smluvnl' pokutu ve vyéi 500 Kc“: za kaidou vadu a nedodélek, u nichije poskytovatel
v prodlenl', a za kaidy kalendéfnl' den prodlenl'.

c) Neodstrani-Ii poskytovatel reklamovanou vadu dl'la, je poskytovatel povinen
objednateli zaplatit smluvnl' pokutu ve vyiéi 500 K53 za kaidou jednotlivou vadu, u nl'i
je poskytovatel v prodlenl', a za kaidy kalendéFnI’ den prodlenl'.

2. Pro pFipad prodlenl' se splnénim penéiitého zévazku dle této smlouvy se obé smluvnl'
strany dohodly na L'Jroku z prodlenl' ve vyiéi 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty
den prodlenl' a2 do Uplného zaplacenl'.

3. Smluvnl' pokuta sjednané dle této smlouvy je splatné do 30-ti kalendéFnich dni] obdrienl'
pisemné vyzvy pfevodem na Uéet objednatele, specifikovany ve vyizvé. Dnem Uhrady se
rozuml' den odepsénl' pokuty z Uétu poskytovatele ve prospéch L'Jétu objednatele.

4. Uhradou ani uplatnénl'm smluvnl' pokuty nenI' omezeno ani jinak dotéeno prévo na
néhradu ékody vzniklé v pFiéinné souvislosti s poruéenim povinnosti, na které se smluvnl'
pokuta vztahuje. Vedle zaplacenl' smluvnl' pokuty dle pfedchozi véty je povinné smluvnl'
strana povinna rovnéi nahradit oprévnéné smluvnl' strané ékodu, které jI' vznikla v
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důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení §           
2050 zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen             
“občanský zákoník”) se nepoužije. 

  
X. 

Doručování 

1. Veškeré písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo poskytovatele uvedenou v           
této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z              
účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o           
této změně. 

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: 
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  

3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se                
o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 5 kalendářních dnů od             
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o               
doručení nedozvěděl. 

XI. 
Ostatní ujednání 

 1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální             
evidenci smluv (CES) vedené organizací Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veřejně             
přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení           
této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. 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 jakýchkoli dalších             
podmínek. 

 
2. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy nebo objednávky             

třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé strany. 

3. Poskytovatel bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na             
majetku státu či obce. 

4. Získal-li poskytovatel při jednání o této smlouvě nebo při plnění předmětu této smlouvy             
důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení              
bez zákonného důvodu. Informace získané poskytovatelem při plnění této smlouvy,          
informace obsažené v Programech TBD, výsledky kontrolních měření, zprávy o          
činnostech TBD, s výjimkou uvedenou v čl. III, odst. 2., písm. e) a v čl. XI, odst. 11 této                   
smlouvy, či jiné výstupy poskytovatele, nebude poskytovatel ani z části jakkoli poskytovat            
třetím osobám. Poskytovatel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto            
odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány všemi osobami podílejícími se na straně           
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dfjsledku poruéeni povinnosti, jejl'i splnénl' bylo zajiéténo smluvnl' pokutou. Ustanovenl' §
2050 zékona ('3. 89/2012 8b., (obéansky zékonl'k ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfil, déle jen
“obéansky zékonl'k”) se nepouiije.

X.
Doruéovéni

1. Veékeré pl'semnosti se doruéujl' na adresu objednatele nebo poskytovatele uvedenou v
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poskytovatele na plnění této smlouvy. Poskytovatel ponese veškeré důsledky plynoucí z           
porušení jakékoli uvedené povinnosti, včetně odpovědnosti za případnou škodu. 

5. Ustanovení uvedená v čl. VII, odst. 1 této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení               
smlouvy. 

6. Poskytovatel přenechává objednateli veškerý užitek z předmětu díla, zejména je          
objednatel oprávněn použít výstupy prací vypracované poskytovatelem, včetně veškerých         
předaných podkladů či mezivýstupů a výsledky kontrolních měření (dále jen „výstupy           
poskytovatele“) zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv věcného, právního nebo          
časového omezení. Objednatel je oprávněn užít výstupy poskytovatele i k jiným účelům            
než účelům stanoveným touto smlouvou, včetně přenechání k využití třetím osobám.           
poskytovatel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví         
případně se vztahujícího k výstupům poskytovatele nebo k jejich části, a to bez             
jakéhokoliv omezení. 

7. Objednatel umožní zaměstnancům poskytovatele přístup na vodní díla, objekty a          
příslušná pracoviště, jež jsou předmětem této smlouvy. 

8. Poskytovatel bude na požádání informovat objednatele bez zbytečného odkladu o dílčích           
výsledcích svých prací na provádění díla. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo v případě mimořádných klimatických nebo nepředvídaných          
provozních podmínek redukovat rozsah předmětu díla s tím, že Poskytovatelem budou           
fakturovány pouze skutečně provedené práce. O změně rozsahu předmětu díla je povinen            
objednatel poskytovatele prokazatelně uvědomit ještě před jejich provedením. 

10. Poskytovatel se zavazuje zajistit na vlastní náklady geodetické přístroje a vybavení           
(minimální přesnost – nivelační přístroj 0,3-0,7 mm/km; totální stanice – úhlová přesnost            
1,5cc, délková přesnost 1mm+1ppm) a další zařízení pro měření zabudovaných měřících           
zařízení ve VD, které jsou předmětem díla (hladinoměry, distometry,  atp.). 

11. Poskytovatel dále na vlastní náklady zajistí aktualizaci kontaktních údajů v dokumentech           
TBD (Programy TBD), které jsou vyvolány změnami v kontaktech na straně           
poskytovatele, a to vč. rozeslání změn na titulních stranách všem držitelům           
aktualizovaných dokumentů. 

12. Poskytovatel je povinen na vlastní náklady zajistit jak přebírání měřených dat (vybrané            
provozní údaje a veličiny TBD) z databáze objednatele, tak i přebírání výsledků měření             
zasílaných objednatelem elektronickou poštou. 

13. Poskytovatel zajistí plnění předmětu díla odpovědnými pracovníky TBD (dále HP TBD),           
kteří musí splňovat kvalifikační předpoklady podle podmínek uvedených v čl. 2, odstavci 5             
Metodického pokynu MZe 67207/2012-MZE-15100. HP TBD poskytovatele jsou jmenovitě         
uvedeni v čl. XI. odst. 18 této smlouvy. Protokoly s výsledky geodetických měření             
provedených poskytovatelem budou vyhotoveny osobou splňující požadavky zákona        
č.200/1994 Sb., ve znění zákona č.120/2000 Sb. 
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poskytovatele na plnénl' této smlouvy. Poskytovatel ponese veékeré dt‘Jsledky plynouci z
poruéeni jakékoli uvedené povinnosti, véetné odpovédnosti za pFipadnou ékodu.

5. Ustanovenl' uvedené v 6|. VII, odst. 1 této smlouvy zflstévajl' v platnosti i p0 ukonéenl'
smlouvy.

6. Poskytovatel pfenechévé objednateli veékery uiitek z pfedmétu dila, zejména je
objednatel oprévnén pouil't vystupy praCI' vypracované poskytovatelem, véetné veékerych
pfedanYch podkladfi 6i mezivystupfl a vysledky kontrolnl'ch méFem' (déle jen ,,v3'/stupy
poskytovatele“) zcela dle svého uvéieni, bez jakéhokoliv vécného, prévniho nebo
éasového omezenl'. Objednatel je oprévnén uil't vystupy poskytovatele i k jinSIm Uéelflm
nei Uéelfim stanovenYm touto smlouvou, véetné pfenechém’ k vyuiitl' tFetI'm osobém.
poskytovatel poskytuje objednateli oprévnénl' k vykonu préva duéevnl'ho vlastnictvi
pfipadné se vztahujl'ciho k vystupfim poskytovatele nebo k jejich éésti, a to bez
jakéhokoliv omezenl'.

7. Objednatel umoinl' zaméstnancfim poskytovatele pfl'stup na vodnl' dl'la, objekty a
pfisluéné pracoviété, jeijsou pfedmétem této smlouvy.

8. Poskytovatel bude na poiédém’ informovat objednatele bez zbyteéného odkladu o dl'lél'ch
vyisledcich svych praci na provédénl' dl'la.

9. Objednatel si vyhrazuje prévo v pfipadé mimofédnych klimatickyIch nebo nepFedvidanych
provoznl'ch podml'nek redukovat rozsah pfedmétu dl'la 8 mm, 2e Poskytovatelem budou
fakturovény pouze skuteéné provedené préce. O zméné rozsahu pfedmétu dl'la je povinen
objednatel poskytovatele prokazatelné uvédomitjeété pFed jejich provedenl'm.

10. Poskytovatel se zavazuje zajistit na vlastnl' néklady geodetické pfistroje a vybavenl'
(minimélnl' pfesnost — nivelaéni pfistroj O,3-0,7 mm/km; totélnl' stanice — Uhlové pFesnost
1,5cc, délkové pfesnost 1mm+1ppm) a daléi zafizenl' pro méFenI' zabudovanych méfi'cich
zafizenl' ve VD, které jsou pfedmétem dl'la (hladinoméry, distometry, atp.).

11. Poskytovatel déle na vlastnl' néklady zajistl' aktualizaci kontaktnl'ch Udajfl v dokumentech
TBD (Programy TBD), které jsou vyvolény zménami v kontaktech na strané
poskytovatele, a to vé. rozeslénl' zmén na titulnl'ch stranéch véem driitelflm
aktualizovanych dokumentfl.

12. Poskytovatel je povinen na vlastnl' néklady zajistit jak pl’ebl'rénl' méfenych dat (vybrané
provoznl' L'Jdaje a veliéiny TBD) z databéze objednatele, tak i pl’ebl'rénl' VyIsledkO méfeni
zasilanych objednatelem elektronickou poétou.

13. Poskytovatel zajistl' plnénl' pfedmétu dl'la odpovédnYmi pracovnl'ky TBD (déle HP TBD),
ktefi musi splfiovat kvalifikaénl' pfedpoklady podle podml'nek uvedenych v 6|. 2, odstavci 5
Metodického pokynu MZe 67207/2012—MZE-15100. HP TBD poskytovatele jsou jmenovité
uvedeni v 6|. XI. odst. 18 této smlouvy. Protokoly s VYSIedky geodeticch méFenI'
provedenych poskytovatelem budou vyhotoveny osobou splfiujici poiadavky zékona
6200/1994 8b., ve znénl' zékona 6.120/2000 Sb.
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14. V případě neplnění povinností HP TBD nebo strojním specialistou poskytovatele si           
objednatel vyhrazuje právo na změnu těchto pracovníků. Objednatel si rovněž vyhrazuje           
právo na odsouhlasení změny HP TBD nebo strojního specialisty poskytovatele.  

15. V případě, že bude poskytovatel zajišťovat plnění předmětu díla formou subdodávky,           
bude plnění probíhat podle objednatelem předem schváleného subdodavatelského        
systému. Činnosti předmětu díla dle čl. III. odst. 2., písmeno a), b), c), e), f), i), j), k), l) této                    
smlouvy nesmí být plněny subdodavatelem. 

16. Poskytovatel neodpovídá za vadné plnění, které vzniklo v důsledku plnění vadných           
dispozic objednatele a dále za vadné plnění, jemuž nebylo možno, ani při vynaložení             
veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit. 

17. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy a objednávek jsou za objednatele             
oprávněni jednat: 

a) ve věcech smluvních: 
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel organizace Lesy hl. m. Prahy 

b) ve věcech technických: 
 

18. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy a objednávek jsou za poskytovatele             
oprávněni jednat: 

a)       ve věcech smluvních: 

b)       ve věcech technických: 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
  
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními           

obecně závaznými právními předpisy. 

2. Pokud by některé z práv nebo povinností smluvních stran stanovených smlouvou byly v             
rozporu s objednávkou, platí to, co je uvedeno v objednávce. 

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného            
dodatku, který se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této            
smlouvy. 

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i poskytovatel            
obdrží po jednom vyhotovení. 
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14. V piipadé neplnéni povinnosti HP TBD nebo strojnim specialistou poskytovatele si
objednatel vyhrazuje prévo na zménu téchto pracovnikfi. Objednatel Si rovnéi vyhrazuje
prévo na odsouhlaseni zmény HP TBD nebo strojniho specialisty poskytovatele.

15.V pfipadé, ie bude poskytovatel zajiét’ovat plnéni pfedmétu dila formou subdodévky,
bude plnéni probihat podle objednatelem pfedem schvéleného subdodavatelského
systému. Cinnosti piedmétu dila dle 6|. |||. odst. 2., pismeno a), b), c), e), f), i), j), k), I) této
smlouvy nesmi byt plnény subdodavatelem.

16. Poskytovatel neodpovidé za vadné plnéni, které vzniklo v dfisledku plnéni vadnych
dispozic objednatele a déle za vadné plnéni, jemui nebylo moino, ani pi'i vynaloieni
veékerého Usili, které Ize 0d ného poiadovat, zabrénit.

17. Ve vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy a objednévek jsou za objednatele
oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnich:
Ing. Vladimir Krchov, Ph.D., Feditel organizace Lesy hl. m. Prahy

b) ve vécech technickSICh:

18. Ve vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy a objednévek jsou za poskytovatele
oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnich:

b) ve vécech technickyICh:

XII.
Zévéreéné ustanoveni

1. Prévni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi obéanskYm zékonikem a ostatnimi
obecné zévaznymi prévnimi piedpisy.

2. Pokud by nékteré z prév nebo povinnosti smluvnich stran stanovenych smlouvou byly v
rozporu s objednévkou, plati to, co je uvedeno v objednévce.

3. Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy mohou bylt provedeny pouze formou pisemného
dodatku, ktery 39 p0 podpisu obéma smluvnimi stranami stévé nedilnou souéésti této
smlouvy.

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi objednatel i poskytovatel
obdrii p0 jednom vyhotoveni.

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééska’ 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: CZ 45247650
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5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnost smlouvy           
nastává uveřejněním v registru smluv. 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily             
svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

7. Přílohy smlouvy:  

Příloha č. 1: Cenová nabídka prodávajícího – oceněný  položkový rozpočet. 

 

V Praze dne …………………… V ……….....…... dne ……………… 

  

  

 

…………………………………… …………………………………… 

Za objednatele: Za poskytovatele: 

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.  

Lesy hl. m. Prahy          VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 
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tel: +420    778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz          číslo účtu: 2000780018/6000 
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5. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejl'ho podpisu smluvnl'mi stranami. Uéinnost smlouvy
nastévé uveFejném’m v registru smluv.

6. Smluvnl' strany VYSlovné prohlaéujl', ie Si smlouvu pfeéetly a 2e touto smlouvou projevily
svoji véinou vfili. Smlouva se nepfiéi dobe mravOm a neodporuje zékonu.

7. Pfilohy smlouvy:

Pfiloha (“3. 1: Cenové nabl'dka prodévajl'ciho — ocenény poloikovy rozpoéet.

VPraze dne ........................ V dne ..................

Za objednatele: Za poskytovatele:

lng. Vladimir Krchov, Ph.D.

Lesy hl. m. Prahy VODNi DiLA - TBD a.s.
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