
SMLOUVA O POSKYTNUTí SLUŽBY
2016/0291/0PS.DVZ 25/3224/2016

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel:
adresa:
zastoupený:
IČI DiČ:
bankovní spojení
číslo účtu

dále jen "objednatel"

2. Zhotovitel:
adresa:
zastoupený:
zapsaný:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČI DiČ:

dále jen "zhotovitel"

I. Smluvní strany

Městská část Praha 8
Zenklova 35/čp.1, PSČ 18048, Praha 8
Ing. Karlem Šaškem, radním Městské části Praha 8
00063797 I CZ 00063797
Česká spořitelna, a.s., Oblastní pobočka Praha - východ,
27-2000881329/0800

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Ing. Jindřichem Fričem, Ph. O., ředitelem
v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
Komerční banka Brno-město
100736621/0100
44994575 I CZ44994575

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele plnění a činnosti sjednané v této smlouvě.
2. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování studie zaměřené na možnost navýšení, resp.

vhodnější uspořádání parkovacích stání v čistě obytných lokalitách.
3. Vymezení předmětu činnosti:

analýza dostupných podkladů, zpracovaných studií a dokumentací zaměřených na oblast
parkování na území MČ Praha 8;
rozbory demografických charakteristik řešeného území;
zhodnocení stávající dopravní situace v oblasti parkování;
zhodnocení poptávky po parkování v obytných lokalitách;
analýza lokalit z hlediska majetkoprávních;
analýza lokalit z hlediska souladu s platným Územním plánem a z hlediska životního
prostředí;
návrh řešení a opatření úprav fyzického uspořádání uličního prostoru v obytných lokalitách -
zvýšení počtu parkovacích míst směřující k max. pokrytí požadavků na parkování a
odstavování vozidel s ohledem na životní prostředí a udržení kvality bydlení;
schémata lokalit v rozsahu - širší vztahy a schémata lokalit v měřítku 1: 1 000 (1 :500);
vyčíslení orientačních nákladů na úpravy jednotlivých lokalit..

4. Odpovědní zástupci Objednatele poskytnou na požádání Zhotovitele všechny dostupné
informace a podklady o sjednaném předmětu plnění.

1/4



5. Při plnění smlouvy bude Zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a
ustanovení této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání díla a
zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle této smlouvy a podmínek v této smlouvě dohodnutých.

III. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je území MČ Prahy 8 - ÚMČ Praha 8, místem předání vypracovaných
dokumentů je sídlo objednatele.

2. Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu této smlouvy, červen 2016,
předpokládaný termín ukončení: říjen 2016.

3. Zhotovitel bude plnit smlouvu v těchto milnících:
Zpracování "Analýzy" do 31. října 2016 ode dne podpisu objednávky a předložení
k připomínkám objednatele.
Zapracování připomínek objednatele a předání čistopisu "Analýzy" do 30. listopadu
2016.

IV. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši 900 000,- Kč
bez DPH.

2. K ceně bude připočítána DPH ve výši stanovené právními předpisy v den zdanitelného plnění.

V. Další platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Splatnost faktur činí 21 kalendářních dní ode dne doručení.
3. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci po předání a převzetí dokončené "Analýzy" sé

zapracovanými připomínkami Objednatele.
4. Faktura bude obsahovat jako přílohu "Protokol o řádném předání a převzetí díla - Analýzy".

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu "Protokolu".
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve

smyslu zákona Č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně
těchto údajů:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DiČ
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DiČ
rozsah a předmět plnění
evidenční číslo daňového dokladu
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum vystavení daňového dokladu
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost
faktury
IČ objednatele a zhotovitele
název zakázky
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bankovní spojení objednatele a zhotovitele
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
číslo smlouvy

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu
za neposkytnutí služby ve stanovených milnících ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení
za neúčast na jednáních v termínech stanovených objednatelem ve výši 1.000,-Kč za každé
jednotlivé porušení
za poškození dobrého jména zadavatele ve výši 50.000,- Kč.

7. Smluvní pokuty mohou být uplatňovány opakovaně, a to až do výše nabídkové ceny.
8. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která by mu vznikla v důsledku poskytování

služby Zhotovitelem, přičemž uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele uplatnit
právo na náhradu škody.

9. Objednatel má právo odečíst splatné závazky Zhotovitele (smluvní pokuty) z Objednatelem
fakturovaného plnění.

10. Kontaktní osobou Objednatele a vedoucím projektu odpovědným za poskytování služby je:
Mgr. Martin Moulis, tel.222 805 716, email: martin.moulis@praha8.cz

11. Nabídková cena je stanovena jako konečná nabídková cena za celý předmět plnění a smí být
měněna pouze na základě změny výše DPH.

12. V případě, že se na předmět plnění dle této smlouvy, tj. na "Analýzu", nebo jeho části zhotovené
dle této smlouvy vztahují ustanovení zákona Č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon"), Zhotovitel touto smlouvou uděluje ve smyslu
§ 46 a násl. zákona objednateli oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít (nevýhradní
licence) pro účely přípravy a realizace obdobných, věcně navazujících či souvisejících zakázek,
které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí díla. Licence dle předchozí
věty je poskytnuta bezúplatně.

13. Licence je dále definována takto:
Licence je poskytována jako nevýhradní což znamená, že autor smí poskytnout licenci třetí
osobě.
Časový rozsah licence se sjednává na dobu 10 let ode dne předání a převzetí bezvadného
díla Objednatelem.
Věcný rozsah licence je sjednán tak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem způsobům
užití díla dle § 12 odst. 4 Autorského zákona, tj. k rozmnožování, rozšiřování, pronájmu,
půjčování, vystavování a sdělování předmětu díla veřejnosti a to jakýmkoli technickým
způsobem, včetně uveřejnění prostřednictvím internetu.
Objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě.
Objednatel není povinen licenci využít
Objednatel je oprávněn licenci využít zcela nebo i jen z části

14. Dílo, "Analýza", bude předáno bez vad a nedodělků. O této skutečnosti bude sepsán Protokol
o řádném předání a převzetí.

VI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu
mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány,
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

2. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
3. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení
novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy.
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží

jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení:15. 06. 2016, Č. Usn RMC 0370/2016

30. 06, 2016

~ ť5f''\. ~2:-_ »: 
\/............. v. . 

Centrum dopravního Ý kumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.. , ředitel

Městská část Praha 8
Ing. Karel Šašek, radní

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

(1:'\1 J Líšeňská 33a, 636 00 Brno
:.I ~~. cdv@cdv.cz

CENTRU", tč: 44 99 45 75
DO~~UO 01(;: C~44994!i75

Helena Jwská
Správce rozpočtu: / .. :.p-:__ . 

. Vvl21J...............................................................
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