
Smlouva o účasti v programu odstraňování graffiti: 

 

 

Městská část Praha 2 

sídlo:   nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2 

IČ:   00063461 

DIČ:   CZ00063461 

zastoupená: Ing. Michaelem Grundlerem, místostarostou 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Praha,  

č. účtu: 9021-2000758339/0800; 27-2000758339/0800  

Tel:  236 044 249 (oddělení investic) 

  

/dále jen „gestor programu“ nebo „městská část Praha 2“/ 

 

zastoupená na základě plné moci společností  

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 

se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

IČ: 61057606 

DIČ: CZ 61057606 

Zastoupená Jaroslavem Stružkou, předsedou představenstva a Ing. Janem Petružálkem, místopředsedou 

představenstva 

 

a 

 

Účastník programu: 

Zapsaný: 

 

Sídlo:   

IČ:  

DIČ:  

Zastoupený:  

Bankovní spojení:  

Tel.:  

 

/dále jen „účastník programu“/ 

 

 

uzavřeli mezi sebou dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného 

dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

 

Čl. I 

 

Předmět smlouvy 

 

a)  Městská část Praha 2 je gestorem programu, jehož cílem je potlačování vandalismu ve formě 

poškozování nemovitého majetku tzv. graffiti tvorbou na území městské části Praha 2. Tento 



program je financován z rozpočtu městské části Praha 2 (dále jen „program odstraňování graffiti 

tvorby“ či „program“). 

 

b)  Do programu jsou zahrnuty vybrané nemovitosti ve vlastnictví Hlavního města Prahy – svěřené 

do správy městské části Praha 2 a dále ty nemovitosti, které se nacházejí na území městské části 

Praha 2 a jsou ve vlastnictví soukromých osob, které se na základě smluvního vztahu s městskou 

částí Praha 2 tohoto programu účastní. 

 

c)  Účastník programu je vlastníkem nemovitosti:  

 

č.p. ……… nacházející se na pozemku parc.č. …… v k.ú.: ……. 

 

a souhlasí s tím, aby určené části této uvedené nemovitosti, tj. části viditelné a přístupné 

z veřejných komunikací či jiných veřejně přístupných míst, byly zařazeny do programu 

odstraňování graffiti tvorby za podmínek uvedených touto smlouvou. 

 

d)  Městská část Praha 2 jako gestor programu souhlasí s tím, aby se vlastník nemovitosti 

specifikované v čl. I odst. 3 této smlouvy účastnil programu, a to za podmínek v této smlouvě 

dále uvedených. 

 

Čl. II 

Obecná ustanovení 

 

1.  Účastník programu akceptuje rozhodnutí gestora programu v otázce výběru specializované 

firmy, která bude provádět odstraňování graffiti tvorby na území městské části Praha 2. 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Gestor programu se zavazuje po dobu trvání smluvního vztahu zajišťovat na vlastní náklady 

prostřednictvím specializované firmy průběžné odstraňování graffiti tvorby základní metodou 

ze všech nemovitostí, resp. jejich částí ve vlastnictví účastníka programu, které budou zařazeny 

do programu. 

 

2. Povinností účastníka programu je bez zbytečného odkladu oznámit na bezplatné telefonní lince 

poškození jeho nemovitosti zařazené do programu graffiti tvorbou. 

 

3. Účastník programu výslovně souhlasí s tím, aby specializovaná firma, zajišťující pro gestora 

program odstraňování graffiti tvorby, v případech, ve kterých je nemovitost, resp. její část 

zařazená do programu poškozena na místě veřejně přístupném, prováděla průběžné 

odstraňování graffiti tvorby bez vyžádání předchozího souhlasu účastníka programu. 

 

4. Účastník programu se zavazuje vynakládat přiměřené úsilí k ochraně nemovitosti, která je na 

základě této smlouvy přihlášena do programu odstraňování graffiti tvorby, před jejím 

poškozením graffiti tvorbou. Dále se zavazuje, že v případě poškození nemovitosti bez prodlení 

učiní všechny právní kroky, které směřují k vymáhání náhrady škody vůči osobě, která 

způsobila poškození nemovitosti graffiti tvorbou. Případné plnění získané náhradou škody se 



zavazuje účastník převést do vlastnictví městské části Praha 2, přičemž takto získaná částka 

bude v plné výši příjmem rozpočtu městské části Praha 2. 

 

Čl. IV 

Veřejná podpora 

 

1. Účastník programu bere na vědomí, že mu bude ze strany gestora programu formou provádění 

bezplatného odstranění graffiti tvorby z nemovitosti v jeho vlastnictví poskytována veřejná 

podpora. 

2. Gestor programu prohlašuje, že veřejná podpora podle čl. IV odst. 1 této smlouvy bude 

v jednotlivých případech zásahů na nemovitosti ve vlastnictví účastníka programu poskytována 

v režimu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 

108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013). 

Výše jednotlivé veřejné podpory bude dána výši nákladů na jednotlivý zásah (tj. nákladů na 

provedení odstranění graffiti tvorby). 

3. Účastník programu čestně prohlašuje, že ve lhůtě tří let předcházejících uzavření této smlouvy 

přijal podporu v režimu de minimis ve výši, která je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě. Dále 

se zavazuje, že o každé další přijaté veřejné podpoře poskytované v režimu de minimis (s 

výjimkou veřejné podpory podle této smlouvy) bude bezodkladně informovat gestora programu. 

Pro případ neplnění této povinnosti bere na vědomí, že důsledkem může být poskytování veřejné 

podpory v rozporu s pravidly Evropské unie a následný vznik povinnosti takto protiprávně 

přijatou veřejnou podporu vrátit. 

 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení: 

 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, po kterou bude probíhat program odstraňování 

graffiti tvorby, tj. po dobu trvání rámcové smlouvy č. S980/2020/0022/OIV uzavřené dne 

27.6.2022, tj. na dobu určitou 2 let do 27.6.2024, nebo do vyčerpání maximálního finančního 

limitu plnění ve výši 1 950 000,- Kč bez DPH, který má gestor programu k dispozici na základě 

rámcové smlouvy uzavřené dne 27.6.2022. Uvedenou dobu trvání této smlouvy lze po vzájemné 

dohodě obou smluvních stran změnit dodatkem smlouvy. 

 

2. V případě vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na program odstraňování graffiti 

tvorby z rozpočtu městské části Praha 2, může gestor programu tuto smlouvu jednostranně 

vypovědět. Účinky této výpovědi nastanou doručením výpovědi účastníku programu.  

 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, přičemž 

tímto dnem jsou smluvní strany vázány obsahem smlouvy. 

 

4. Pokud některé záležitosti tato smlouva neupravuje, řídí se právní vztahy účastníků ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž obdrží 1 účastník programu a 3 jsou 

určeny pro gestora programu. 

 

6. Účastník programu souhlasí se zařazením údajů, obsažených v této smlouvě do aktualizovaného 

seznamu účastníků programu, který bude zřízen městskou částí Praha 2. 



 

7. Účastník programu bere dále na vědomí, že městská část Praha 2 je povinna na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace podle ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené 

byly poskytovány třetím osobám na jejich vyžádání. 

 

8. Veškeré změny nebo dodatky k této smlouvě jsou platné a účinné pouze v písemné formě a 

podepsané oběma smluvními stranami. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, podle jejich pravé 

vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V Praze dne …………………………………… 

 

 

Za gestora programu:                              Účastník programu: 

 

 

.....................................                         …………………………………… 
Jaroslav Stružka 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Jan Petružálek  

místopředseda představenstva 
 

 


