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S M L O U V A   O   S P O L U P R Á C I 
PRO ÚČELY ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Z REZERVY SMART CITIES 
 

Smluvní strany 
 

Městská část Praha (bude doplněno) 
se sídlem  (bude doplněno) 
IČO:   (bude doplněno) 
Zastoupená:  (bude doplněno), starostou/starostkou městské části 
 
(dále jen „městská část“) 
 
a 
 
Operátor ICT, a.s. 
se sídlem:  Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7 
IČO:   02795281 
zastoupená:  Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a 

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva 
 
(dále jen „OICT“) 
 
(dále společně také jako „smluvní strany“), 

 
se dohodly, podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „OZ“) na uzavření smlouvy o spolupráci (dále též „smlouva“). 
 
 

Preambule 
 
Za účelem realizace projektů konceptu Smart Cities v hlavním městě Praze uzavřeli Hlavní 
město Praha (dále jen „HMP“) a OICT dne 31. 10. 2016 Příkazní smlouvu o poskytování 
a zajišťování konceptu Smart Cities (č. PRK/40/01/003333/2016, dále jen „příkazní smlouva“). 
Na základě této příkazní smlouvy vystupuje OICT jako příkazník, který je zmocněn v rámci dané 
agendy jednat jménem a na účet hlavního města Prahy. Mezi úkoly OICT dle příkazní smlouvy 
patří zejména příprava a výběr Smart Prague projektů, realizace těchto projektů, jejich 
následné předání do provozu, vyhodnocení výsledků a případné rozšiřování pilotních projektů 
na celoměstskou úroveň.  
 
Smart Prague projekty jsou takové projekty, které inovativním způsobem přispívají ke 
zlepšování a fungování infrastruktury, technologií a služeb města a jejich cílem je zlepšit kvalitu 
života, konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje města. V podmínkách Hlavního města 
Prahy hovoříme o daných projektech zapadajících do koncepce Smart Prague, která byla 
schválena Zastupitelstvem HMP dne 14. 09. 2017. Výše uvedená koncepce navazuje na 
existující priority hlavní město Prahy a definuje šest klíčových oblastí pro jeho inovativní vývoj, 
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a to v oblasti Mobility budoucnosti, Chytrých budov a energií, Bezodpadového města, 
Atraktivní turistiky, Lidí a městského prostředí a v neposlední řadě Datové oblasti.  
 
S ohledem na skutečnost, že hlavní město Praha se v rámci naplňování konceptu Smart Prague 
rozhodlo finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí k realizaci 
koncepce Smart Prague (dále jen jako „projekty“), byly usnesením Rady hl. m. Prahy č. přijata 
„Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy Smart Cities na rok 2018 na 
spolufinancování projektů Smart Prague, realizovaných městskými částmi hl. m. Prahy“, které 
doposud nebyly na území hl. m. Prahy realizovány.  
 

I. 
Předmět smlouvy, vymezení pojmů 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při využití 
dat generovaných výstupem projektu a při evaluaci přínosů projektu, to vše pro zajištění 
řádného čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities. 
 
2. Pro účely této smlouvy se výstupem projektu rozumí fyzický výstup projektu, ve smyslu díla, 
které vzniklo na základě teoretické projektové dokumentace. 
 
3. Datovou platformou se rozumí komplexní řešení, které spravuje vybraná data pod jedním 
uceleným systémem, umožňující zpracování informací z rozsáhlé senzorické sítě, následnou 
správu příchozích a uložených dat, zpřístupnění těchto dat pro jejich další využití, jednoduchou 
rozšiřitelnost systému a podporu součinnosti s vybranými městskými současnými systémy a 
městskými daty. 
 
4. Zařízením se pro účely této smlouvy rozumí produkt/prvek, který generuje nebo zpracovává 
data (statistická, senzorická atd.) 
 

II. 
Role subjektů, obecná práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Městská část pro naplnění účelu této smlouvy zavazuje: 

a) zajišťovat procesní kroky vedoucí ke schválení žádosti o poskytnutí finanční podpory 
samostatně svými orgány k tomu příslušnými; 

b) dodržovat postupy stanovené Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rezervy 
Smart Cities na rok 2018 na spolufinancování projektů Smart Prague, realizovaných 
městskými částmi hl. m. Prahy, schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. (dále jen jako 
„Pravidla“), a případnými dalšími doporučenými postupy; 

c) o průběhu procesu a výsledků řízení o poskytnutí finanční podpory náležitě informovat 
OICT,  

d) předat OICT k posouzení studii proveditelnosti předmětné žádosti, a to do dvou měsíců 
od uzavření smlouvy; 

e) určit pověřeného zástupce městské části odpovědného za realizaci projektu a osobu, 
která bude schopna tohoto zástupce v době jeho nepřítomnosti zastoupit a jména 
těchto osob oznámit OICT; 
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f) zajišťovat realizaci a propagaci projektu v rámci a v souladu s konceptem Smart Prague 
a Pravidel; 

g) průběžně předávat odpovědné osobě OICT relevantní informace, dokumenty, 
podklady a shromažďovat a importovat datové výstupy týkající se projektu do 
celoměstské datové platformy ve správě OICT, pro účely plnění této povinnosti se za 
tato data považují komplexní datové sady z provozních a informačních systémů, která 
odpovídají předmětu projektu městské části, to vše v souladu s ust. čl. III této Smlouvy; 

h) nést odpovědnost za výslednou evaluaci (vyhodnocení) projektu. 

 

2. OICT se pro naplnění účelu této smlouvy zavazuje: 

a) poskytovat městské části součinnost při plnění postupů stanovených Pravidly a 
případnými dalšími doporučenými postupy; 

b) průběžně předávat odpovědné osobě poskytovatele finanční podpory relevantní 
informace týkající se projektu, popř. jeho vyhodnocení, informace týkající se 
naplňování podmínek poskytnuté finanční podpory a v souvislosti s tímto vznášet na 
poskytovatele návrhy dle čl. IV této smlouvy. 

 
3. Vyvstane-li v průběhu celého procesu potřeba provedení jiných činností než činností 
uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, jsou smluvní strany povinny dohodnout 
způsob a míru participace smluvních stran na jejich zajištění, kterou na nich lze spravedlivě 
požadovat tak, aby projekt mohl být řádně realizován. 
 
4. Smluvní strany se zavazují průběžně o plnění svých povinností informovat druhou smluvní 
stranu. 
 
5. Smluvní strana je oprávněna kontrolovat plnění povinností druhé smluvní strany podle této 
smlouvy a v případě zjištěného neplnění povinnosti žádat, aby strana, která povinnost neplní, 
zjednala nápravu.  
 
6. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost související s projektem, kterou lze na 
každé z nich na základě této smlouvy spravedlivě požadovat. 
 
7. Smluvní strany jsou povinny neprodleně ústně informovat pověřeného zástupce druhé 
smluvní strany o všech okolnostech, o kterých je jim známo, že by mohly vést ke vzniku škody, 
k újmě jedné ze smluvních stran anebo k újmě třetím osobám a písemně takovou informaci 
předat k rukám statutárního zástupce smluvní strany. 
 
8. Každá ze stran je povinna účastnit se na předmětu spolupráce v rozsahu podle této smlouvy 
a zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu spolupráce. 
 

III. 
Vybrané povinnosti městské části 

 
1. Městská část je vedle výkonu svých práv a povinností ve smyslu čl. II této Smlouvy povinna 
splnit i další podmínky ve vztahu k výstupu projektu, evaluaci projektu a datové platformě, 
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v minimálním rozsahu tak, jak jsou stanoveny v následujících odstavcích tohoto článku 
smlouvy a Pravidlech. 
 
2. Městská část se zavazuje k zajištění a provedení evaluace projektu ve lhůtách a způsobem 
tak, jak je výslovně stanovena v Příloze č. 2 této Smlouvy a o provedené evaluaci vyrozumět 
OICT. 
 
3. Městská část je povinna označit výstup projektu logy Smart Prague a hl. m. Prahy, a to 
přiměřeným způsobem za maximálního dodržení podmínek stanovených logomanuálem, 
který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a splnění této povinnost doloží vhodným způsobem OICT. 
 
4. Městská část pro naplnění účelu této Smlouvy ve smyslu sdílení dat do datové platformy 
zajistí, aby ke sběru dat ze zařízení do datové platformy její systém umožňoval on-line přenášet 
data pomocí REST API ve formátech JSON, případně XML, tj. jakmile je nová informace ze 
zařízení dostupná, bude k dispozici ke stažení (pull), nebo se neprodleně odešle do datové 
platformy (push). Po vzájemné dohodě dodavatele výstupu projektu s OICT, lze data přenášet 
jinými způsoby než přístupem skrze REST API.  
 
5. Městská část je oprávněna požádat OICT, aby správa senzorů byla zajištěna přímo z datové 
platformy nebo dalšího systému pracujícího nad ní. V případě podání takovéto žádosti je 
městská část povinna zajistit, aby její systém zpřístupnil REST API pro všechny funkce, které 
umožňuje ve své aplikaci na správu, tak aby datová platforma nabízel centralizovanou správu 
těchto sensorů bez nutnosti pracovat s další aplikací, kdy platforma se stává konzumentem 
takovéhoto API. 
 
7. Předpokládány typ komunikace pro sběr senzorických dat a zpětnou komunikaci se 
zařízeními bude REST API s formáty dat JSON případně XML.  
 
8. Detailní specifikace je uvedena v příloze č. 4 Popis struktury dat přenášených do datové 
platformy.  
 
8. Městská část bere na vědomí, že importem dat nedochází k převodu vlastnických práv 
k těmto datům na OICT, OICT je však s těmito oprávněna manipulovat jakýmkoliv způsobem, 
který vede k naplňování účelu datové platformy. 
 

IV. 
Vybraná práva a povinnosti OICT 

 
1. OICT je oprávněno provádět kontrolu plnění smluvních povinností městské části. 
 
2. V případě, že OICT v průběhu plnění účelu této smlouvy zjistí, že městská část neplní 
jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, či jednání městské části přímo či nepřímo vede ke 
vzniku rozporu v realizovaném projektu a koncepcí Smart Prague, podá o této skutečnosti 
zprávu poskytovateli finanční podpory společně s doporučením k odnětí celé finanční podpory 
nebo její části, a to s řádným odůvodněním. 
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3. Tentýž postup dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je OICT povinno uplatnit i v případě, že 
dojde k předčasnému ukončení této smlouvy jedním ze způsobů dle čl. VI této smlouvy. 
 

V. 
Finanční podmínky spolupráce 

1. Smluvní strany se dohodly spolupracovat v rámci této Smlouvy bezúplatně, vždy na vlastní 
náklady. Nedohodnou-li se strany jinak, jdou veškeré náklady, které v rámci spolupráce na 
tomto projektu vzniknou konkrétní smluvní straně na účet této konkrétní smluvní strany, a 
tato smluvní strana nemůže požadovat po druhé smluvní straně jejich úhradu. 

2. Smluvní strany se pro odstranění případných pochybností výslovně ujednaly, že veškeré 
náklady na shromažďování a migraci dat do Datové platformy v plném rozsahu bez 
kompenzačních nároků hradí příslušná městská část. 
 

VI. 
Trvání a ukončení Smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem účinnosti smlouvy a konče dnem, 
kdy výstup projektu ukončí produkci dat do datové platformy HMP.  

2. Povinnost dle odst. 3, čl. III této smlouvy, tj. povinnost označit výstup projektu příslušnými 
logy je účinná počínaje vznikem výstupu projektu a konče uplynutím jednoho (1) roku od 
provedení evaluace projektu. 

3. Povinnost dle odst. 1 písm. f) čl. II této Smlouvy ve smyslu shromažďování dat pro jejich 
import do datové platformy je účinná počínaje účinností této Smlouvy 

4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, výpovědí jedné ze smluvních stran 
s udáním důvodu nebo odstoupením od smlouvy. 

5. Výpovědní doba činí jeden měsíc a skončí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď. 

6. Od této smlouvy mohou smluvní strany odstoupit pouze v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, v němž musí být uveden popis 
porušení povinnosti, pro který strana od smlouvy odstupuje.  

7. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména nesplnění povinností uvedených v 
článku II. této smlouvy, a to ani po písemné výzvě ke zjednání nápravy v dodatečné přiměřené 
době učiněné druhou smluvní stranou; 

8. Smlouvu lze též ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, musí být 
podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran a musí v ní být uvedeno datum, ke 
kterému se smlouva ukončuje. 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k této 
smlouvě číslovaných nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
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2. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnost 
smlouvy nastává jejím zveřejněním v Registru smluv. 

3. Městská část svým podpisem níže stvrzuje, že bere na vědomí, že poskytnutí finanční 
podpory je nenárokové a rozhodnutí o jejím přidělení či odnětí je v plné kompetenci 
poskytovatele, který není účastníkem této smlouvy. Uzavření této smlouvy nevede 
automaticky k poskytnutí finanční podpory. 

4. Smluvní strany podpisy oprávněných osob stvrzují, že tato smlouva je projevem jejich pravé 
a svobodné vůle, že nebyla učiněna pod nátlakem, ani v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, že je smluvním stranám znám její obsah, s nímž se řádně seznámily.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou 
stejnopisech. 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Logomanuál Smart Prague a hl. m. Prahy  

Příloha č. 2: Způsob evaluace přínosu projektu (doplní městská část) 

Příloha č. 3: Popis projektu (doplní městská část) spolu s žádostí  

Příloha č.4: Popis struktury dat přenášených do datové platformy (doplní městská část)  
 

 
 

Městská část Praha (bude doplněno  Operátor ICT, a.s. 
   
V Praze dne: __.__. 2018  V Praze dne: __.__. 2018 
 

 
 

  
 
 
 

(bude doplněno  
Starosta/starostka městské části 

 Michal Fišer, MBA 
předseda představenstva 
 
 
V Praze dne: __.__. 2018 

   
  Bc. Petra Burdová 

místopředseda představenstva 
 
 



 
 

 
Příloha č. 1 smlouvy – Logomanuál Smart Prague a hl. m. Prahy 
 
Příloha č. 2 smlouvy – Způsob evaluace přínosu projektu (doplní městská část) 
 
Příloha č. 3 smlouvy – Stručný popis projektu (doplní městská část) 
 
Příloha č. 4 smlouvy – Popis struktury dat přenášených do datové platformy (doplní městská 
část) 
 
 


