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SMLOUVA
o dílo

na plnění veřejné zakázky „Studie objemového a prostorového řešení 11
vybraných vojenských areálů (část 2)“

č. 195 710 144

Článek I.
Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejímž jménem jedná:

se sídlem
Bankovní spojení:
Kontaktní zaměstnanec:

datová schránka:

Kontaktní zaměstnanec ve věc

Adresa pro doručování korespondence:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. VPÚ DECO PRAHA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
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Bankovní spojení:
název banky
Číslo účtu:
Zastoupená: eda představenstva

Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva

Kontaktní zaměstnanec ve věcech smluvních:

telefon:

datová schránka:

Kontaktní zaměstnanec ve vě

telefon:
e-mail:
Adresa pro doručování kores
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), uzavírají
na plnění veřejné zakázky „Studie objemového a prostorového řešení 11 vybraných
vojenských areálů“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek II.
Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je zajistit přípravnou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) (Studie
objemového a prostorového řešení 11 vybraných vojenských areálů) s cílem zabezpečení
podkladů pro rozhodovací proces pro zařazení (příp. nezařazení) realizace výstavby
do střednědobého plánu, vyhodnotit stávající využití území, posoudit realizovatelnost
požadavků uživatelů v daném území a nabídnout případně variantní řešení pro další obnovu
a rozvoj areálů a vytváření podmínek pro plnění operačních schopností dislokovaných útvarů
ve vojenských areálech (dále jen „VA“).

Článek III.
Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek:

a) Zhotovitele provést pro Objednatele dílo specifikované v odst. 3.2. Smlouvy a předat
jej Objednateli;

b) Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

3.2. Dílem se rozumí zhotovení přípravné PD – studií objemového a prostorového využití
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vybraných VA pro rozhodnutí o další obnově a rozvoji VA, realizaci rekonstrukcí, 
případně demolic a další výstavby ve VA (dále jen „Studie“). 

 
Studie budou zpracovány pro následující VA/části: 
 

 pro VA: 
o Letiště Pardubice, CE 05-32-02, Letecká kasárna, CE 05-32-01, Zabezpečovací 

zařízení v ose Pardubice, CE 05-32-16 a Radarcentrum FRNS Pardubice, CE 
05-32-21, posádka Pardubice; 

o Letecká kasárna Bechyně, CE 02-01-02, Letiště Bechyně, CE 02-01-06, 
posádka Bechyně; 

o Kasárna Kbely CE 00-09-01 a Letiště Kbely, CE 00-09-02, posádka Praha. 
 
Obsahem Studie bude textová a výkresová část, která bude zahrnovat posouzení území 
a blízkého okolí, určí základní limitující faktory a známá omezení z hlediska územního plánu 
a oprávněných zájmů obce, přípojných bodů inženýrských sítí apod., dále posouzení 
dopravního napojení areálu na komunikace, navrhne možnosti optimálního využití 
a uspořádání území areálu. Studie posoudí kapacitní možnosti, doplní stávající trasy 
inženýrských sítí v souvislosti s navrhovanou výstavbou nebo rekonstrukcemi objektů včetně 
návrhu nových stavebních objektů v plošném rozsahu, objemu, výšky a dalších regulačních 
prvků. 
 
Obsah textové části: 
 

 Identifikační údaje – název, místo a charakter VA, investor MO; 
 Základní údaje – výchozí podklady, důvod pořízení Studie, cíle pořízení Studie; 
 Charakteristika řešeného území – vymezení řešeného území, současné uspořádání 

a využití ploch, ochranná pásma, stávající stavby, oplocení; 
 Regulativy a limity územního rozvoje; 
 Majetkoprávní vztahy – soupisy pozemků a jejich vlastníků v areálu, nájemní 

a podnájemní smluvní vztahy a soupisy okolních pozemků; 
 Dopravní infrastruktura - návrh, stávající stav, bilance; 
 Technická infrastruktura - návrh, stávající stav, bilance; 
 Souhrnný přehled navrhovaných ploch, stávající zástavby, demolic a výstavby; 
 Zabezpečení bezpečnosti provozů areálů; 
 Urbanistický návrh; 
 Stavební činnost – popis stavebních objektů včetně infrastruktury a bilance 

energií; 
 Propočet nákladů na realizaci plánu obnovy a rozvoje po etapách, včetně 

harmonogramu na období 10-ti let se zahrnutím odhadu vnitřního vybavení staveb 
movitým majetkem. 

 
Obsah výkresové části: 
 

- Situace širších majetkových vztahů – okolí, ochranných pásem, ÚP, napojovací 
body energií areálu; 

- Výkres majetkových poměrů - označení majetku MO, cizích a označení 
případného využití okolních pozemků; 

- Výkres rozvoje území – označení stavebních objektů nových, rekonstruovaných, 
demolic; 
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- Výkres dopravního řešení - vnitro areálová doprava (označení stávající a nové), 
vjezdy do areálu a napojení na komunikace; 

- Koordinační výkres technické infrastruktury – s označením stávající, 
k rekonstrukci, nové sítě, přípojná místa; 

- Výkres základního členění areálu – rozdělení ploch MO; 
- Hlavní výkres – stávající stavby, stavby k rekonstrukci, stavby k demolici, nová 

výstavba; 
- Vizualizace (3D video-prezentace) se zvukovým komentářem seznamující 

s jednotlivými částmi Studie formou animovaných leteckých pohledů nově 
navrženého areálu do 3 min. (demolované stavby budou mít červenou barvu, nová 
výstavba modrou a rekonstrukce žlutou barvu). 

 
Součástí Studie bude projednání – odsouhlasení Studie (doložené písemným vyjádřením) 
s uživatelem - vedoucím podpůrného projektového týmu, který je jmenovitě specifikován 
ke každému VA v příloze č. 3 (dále jen „Dílo“). 
 
3.3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dle požadavku Objednatele případné další 

dodatečné práce, objektivně doložené, nutné k řádnému zpracování a dokončení 
předmětu Smlouvy, které vyvstaly až v průběhu plnění Díla a nebyly při vynaložení 
náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením Smlouvy. Budou sjednány 
ve formě písemného dodatku ke Smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření. 

 
3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla 

a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
ke zpracování Díla. 

 
 

Článek IV. 
Doba plnění 

 
4.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo specifikované v odst. 3.2. Smlouvy 

bez vad (viz článek VI. Smlouvy) nejpozději: 
 

 do 120 kalendářních dnů; 
 

ode dne jejího vložení do registru smluv (její účinnosti). 
 
4.2. Termín dokončení specifikovaný v odst. 4.1. Smlouvy lze prodloužit pouze v případě 

výskytu objektivně nepředvídatelných prací nebo v případě výskytu skutečností 
znemožňujících dokončení Díla v daném termínu na základě zpracovaného dodatku. 

 
 

Článek V. 
Cena Díla 

 
5.1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu jeho 
realizace a je cenou nejvýše přípustnou. 
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Cena bez DPH 5 616 000,00 Kč
DPH 21 % 1 179 360,00 Kč
Cena celkem s DPH 6 795 360,00 Kč
(slovy: šest milionů sedm set devadesát pět tisíc tři sta šedesát korun českých)
z toho:

o Letiště Pardubice, CE 05-32-02, Letecká kasárna, CE 05-32-01, Zabezpečovací
zařízení v ose Pardubice, CE 05-32-16 a Radarcentrum FRNS Pardubice, CE 05-
32-21, posádka Pardubice.
Cena bez DPH 1 872 000,00 Kč;

o Letecká kasárna Bechyně, CE 02-01-02, Letiště Bechyně, CE 02-01-06, posádka
Bechyně.
Cena bez DPH 1 872 000,00 Kč;

o Kasárna Kbely CE 00-09-01 a Letiště Kbely, CE 00-09-02, posádka Praha.
Cena bez DPH 1 872 000,00 Kč

5.2. Cena Díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu
jeho realizace dojde k podstatným změnám, které Zhotovitel ani Objednatel v době
uzavření Smlouvy neznal a ani nemohl předpokládat.

5.3. Za vícepráce lze pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené,
odsouhlasené oběma smluvními stranami, nezbytné pro dokončení Díla dle Smlouvy.
Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má Zhotovitel
až po uzavření dodatku ke Smlouvě.

Článek VI.
Předání a převzetí Díla

6.1. Zhotovitel doručí řádně dokončené Dílo Objednateli osobně nebo poštou s průvodním
dopisem na adresu

6.2. Studie dle odst. 3.2. smlouvy bude předána v počtu 5 vyhotovení v tištěné podobě
(způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování) a 2 vyhotoveních v elektronické
podobě (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg budou současně i ve formátu *.pdf,
propočet nákladů ve formátu *.xls a dokladová část ve formátu *.pdf) na samostatných
nosičích informací (např. flash, CD nebo DVD disky).

Dokladová část - kladná vyjádření, k celé dokumentaci studie, dotčených osob budou vydána
do 7 dnů (vedoucí podpůrného projektového týmu). V případech, kdy bude navrhováno
rozšíření areálu, mimo plochy určené pro obranu státu, předloží dodavatel zápis z konzultace
s odborem územního plánování dotčené obce. Celá dokumentace studie - bude předána
v originálech + 1 kopii.

Vizualizace bude předána v elektronické podobě na nosiči informací (CD, DVD), prezentace
bude realizována na platformě windows media player.

Písemný Zápis o předání a převzetí Díla ve dvou stejnopisech.
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6.3. Objednatel po obdržení Díla provede kontrolu jeho obsahu, úplnosti a kvality
ve smyslu uzavřené Smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad
(dále jen „TER“) a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

6.4. V případě, že předané Dílo bude vykazovat vady, předá Objednatel Dílo společně
se specifikací vad zpět Zhotoviteli k odstranění zjištěných vad. Opravené Dílo musí
být Objednateli opětovně předáno nejpozději do termínu plnění specifikovaného
v reklamačním protokolu Smlouvy, jinak je Zhotovitel v prodlení.

6.5. Je-li Dílo předáno Objednateli bez zjevných vad, předá Objednatel Zhotoviteli
potvrzený zápis o předání a převzetí Díla s doložkou „Dílo převzato bez výhrad“.

Článek VII.
Platební a fakturační podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu závazků Smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí
obsahovat všechny předepsané náležitosti řádného daňového dokladu podle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 435 OZ. Faktura musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky;
g) den odeslání faktury a datum splatnosti;
h) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré náležitosti, nebo obsahuje nesprávné
cenové údaje, je Objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit k opravení a nová doba
splatnosti začne doručením nové bezvadné faktury.

7.2. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohové platby.

7.3. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po potvrzení všech předávacích protokolů,
které budou Zhotovitelem přiloženy k faktuře jako její nedílná součást.

7.4. Splatnost faktury je 30 dnů, ode dne jejího doručení Objednateli, u faktur doručených
Objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly
na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura
bude ve dvojím vyhotovení zaslána na doručovací adresu: Sekce nakládání s majetkem

7.5.

7.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání placené částky z účtu
Objednatele a její směřováním na účet Zhotovitele.
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7.7. Pokud budou u Zhotovitele ve zdanitelném plnění shledány důvody k naplnění 
institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, bude MO při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

 
 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný ve Smlouvě, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

 
8.2. V případě, že Zhotovitel nedodá Dílo (tj. při prodlení s plněním díla delším než 10 

kalendářních dnů), uhradí Objednateli smluvní pokutu 100.000,- Kč. 
 
8.3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním závad podle odst. 9.3. 

Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

 
8.4. Smluvní pokuty sjednané Smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí 

povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. 

 
8.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, 

zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada 
je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Výše úroků z prodlení se řídí 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
8.6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím 

po marném uplynutí lhůty. 
 
 

Článek IX. 
Vady Díla, záruka za jakost 

 
9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že: 
 

a) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve Smlouvě; 

b) navržené řešení předmětných staveb obsažené ve Studii je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, 
které se vztahují ke zpracovanému Dílu; 

c) řešení stavby obsažené ve Studii je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu. 
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9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ. 
 
9.3. Zhotovitel se zavazuje bezúplatně odstranit případné vady Díla zjištěné po převzetí 

Díla Objednatelem, a to do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace (nedohodnou-
li se smluvní strany jinak). Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla 
je nezbytná písemná reklamace Objednatele u Zhotovitele. 

 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále Objednatel v reklamaci může 
uvést své požadavky včetně způsobu odstranění vad. 
 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách 
(reklamace) písemně oznámit Objednateli zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu 
jejich odstranění), jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a Zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace. Po uplynutí lhůty je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
Díla jinou odbornou firmu s tím, že Zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 
 
9.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 

36 měsíců od předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem. 
 
 

Článek X. 
Zvláštní ujednání 

 
10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu 

ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky Objednatele: 

 
a) Na zpracování předmětu Smlouvy se mohou podílet jen občané členských států 

NATO a EU; 
b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující 

vstup do vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým 
uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož 
působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen 
nejpozději na vstupní technické radě (dále jen „TER“). Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo 
vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží Zhotovitel 
5 kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou 
vstupovat do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
průkazu totožnosti a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků; 

d) spolu se seznamem předloží Zhotovitel ke všem osobám, které budou vstupovat 
do vojenského objektu, oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajovaným 
informacím stupně utajení „VYHRAZENÉ“, nebo osvědčení fyzické osoby; 

e) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu 
se Zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení Díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany Zhotovitele, opravňuje Objednatele 
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k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku Zhotovitelem. 

 
10.2. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 

TER, které bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc, 
nebo na TER organizovaných Objednatelem. Vstupní TER se Zhotovitel zavazuje 
zorganizovat nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Objednatel 
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování 
účasti zástupců MO na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části Studie. 

 
10.3. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn 

kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu prováděného Díla. Za tímto účelem 
je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatele pro věci technické rozpracované 
Dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání. 

 
10.4. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy 

(zákony, vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému Dílu. 
 
10.5. Oprávnění nakládat s předmětem plnění Smlouvy přechází na Objednatele dnem 

protokolárního převzetí Díla a tímto dnem přechází zároveň i vlastnické právo k  Dílu 
na Objednatele. 

 
10.6. Pokud Zhotovitel při provádění Díla zjistí, že pro jeho bezvadné provedení je nezbytné 

provést činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu Smlouvy, je povinen 
bezodkladně informovat Objednatele. 

 
10.7. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, 

a to nejpozději do 14-ti dnů po předání Díla Objednateli. 
 
10.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem 

Smlouvy, jiným osobám než Objednateli. Prvopisy všech součástí Díla je Zhotovitel 
povinen uschovat nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu Díla. 
Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout Objednateli 
jejich kopie, a to za úhradu nutných nákladů s jejich pořízením. 

 
10.9. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele dle Smlouvy je autorským Dílem 

podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje Zhotovitel podpisem 
Smlouvy Objednateli k takovému výsledku činnosti Zhotovitele jako celku i jeho části 
časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně Zhotovitel 
poskytuje Objednateli oprávnění autorské Dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené 
pro Objednatele dle Smlouvy upravovat či měnit. 

 
10.10. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle Smlouvy 

a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoliv 
informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, 
a podkladové materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty 
v souvislosti s plněním závazku dle Smlouvy, třetím osobám (mimo případné 
poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.  
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10.11. Zhotovitel podpisem Smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 29. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a jinými právními 
předpisy, souhlas Objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních 
a dalších údajů ve Smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

 
10.12. Zhotovitel předloží jednotlivé Studie jednotlivých VA (viz. odst. 3.2.) s tím, že každá 

Studie bude vytvořena bez utajení. Ke Studii bude přiložen samostatný dokument 
zpracovaný ve stupni utajení „VYHRAZENÉ“, který bude obsahovat skutečnosti 
obsažené v odst. 11.3. 

 
10.13. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nebude zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 

zejména odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob. 

 
10.14. Každá smluvní strana odpovídá druhé smluvní straně za škodu, která byla způsobena 

porušením jejích povinností vyplývajících ze Smlouvy dle příslušných ustanovení OZ. 
Poškozená smluvní strana nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy bylo způsobeno jejím jednáním nebo nedostatkem 
součinnosti. V případě vzniku škody jsou smluvní strany povinny poskytnout 
si součinnost za účelem umožnění jejího prošetření a stanovení náhrady, zejména 
příslušným osobám zmocněným pojišťovnou k provedení likvidace. Zhotovitel 
se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu platnosti Smlouvy 
na škody vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy na pojistnou částku nejméně 2 mil. 
Kč s ujednáním o souhlasu pojištěného (tj. Zhotovitele) s výplatou pojistného plnění 
přímo ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
na vyžádání Objednatele doložit platnou pojistnou smlouvu dle předchozí věty. 

 
10.15. Podklady zapůjčené Objednatelem k plnění Díla jsou po celou dobu plnění Smlouvy 

ve vlastnictví Objednatele. 
 
 

Článek XI. 
Ochrana utajovaných informací 

 
11.1.  Zhotovitel je povinen při provádění Díla podle Smlouvy zabezpečit UI ve smyslu 

zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 412/2005 Sb.“), 
a souvisejících prováděcích předpisů. Zejména je povinen: 

 
a) použít UI, se kterými bude seznámen nebo které při jeho činnosti budou vznikat, 

pouze pro plnění Díla podle Smlouvy a nepořizovat kopie z utajovaných 
výchozích podkladů obdržených od Objednatele; 

b) dodržet požadavky Objednatele v oblasti ochrany UI; 
c) do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ MO“) 

všechny změny, které u něj nastaly oproti zákonným podmínkám [§ 17 odst. 1) 
písm. a), b) c) a odst. 2 písm. a), b), c), d) zákona č. 412/2005 Sb.]; 
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d) neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona
č. 412/2005 Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti
prohlášení podnikatele, a vrátit UI nebo technické zařízení;

e) současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit
BŘ MO neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI;

f) do 5 pracovních dnů oznamovat Objednateli veškeré změny informací uvedených
v informačním dotazníku podnikatele;

g) vést samostatný seznam Objednatelem poskytnutých utajovaných dokumentů
a technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických
zařízení, které u Zhotovitele vznikly;

h) vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení,
které Zhotovitel poskytl poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů
nebo technických zařízení, které u poddodavatele vznikly (název dokumentu,
čj. apod.);

i) umožnit pověřené osobě, uvedené v odst. 11.4., prověřovat nakládání s UI,
které byly Zhotoviteli poskytnuty při zadávání nebo plnění předmětu Smlouvy,
a to v sídle a veškerých provozovnách Zhotovitele a jeho poddodavatelů;

j) ve Smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům.

11.2. Porušení povinností Zhotovitelem, specifikovaných v odst. 11.1., opravňuje
Objednatele k jednostrannému odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel přitom přebírá
odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které použije při provádění
Díla (poddodavatele), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu případně vznikne
v důsledku platného odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

11.3. Specifikace UI, které budou v rámci realizace Díla u zhotovitele vznikat
nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb.,
kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů:

a) příloha číslo 5 pořadové číslo 8. – kapacita, plány rozmístění objektů muničních
skladů a skladů zbraní - „VYHRAZENÉ“;

b) příloha číslo 5 pořadové číslo 22 – tabulky počtů vojenských útvarů, vojenských
zařízení a vojenských záchranných útvarů - „VYHRAZENÉ“;

c) příloha číslo 5 pořadové číslo 28 – dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových
systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky, nemovitého majetku
a operačních schopností a budou u něj vznikat utajované informace stupně utajení
- „VYHRAZENÉ“;

d) příloha číslo 8 pořadové číslo 20 – Dokumentace sítí elektronických komunikací
pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých
a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel,
podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy -
„VYHRAZENÉ“.

11.4.

11.5.
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Článek XII. 
Zánik smluvního závazku 

 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 
 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku Smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele v případě 

porušení ustanovení odst. 12.4. Smlouvy; 
e) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy v případě, že bude vůči 

majetku Zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči Zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

 
12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, 

je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 

 
12.3. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje 
a přesná citace toho ustanovení Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
12.4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje: 
 

a) jestliže Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením Smlouvy nepravdivé 
nebo neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření Smlouvy; 

b) jestliže Zhotovitel bude v prodlení s plněním Díla déle než 15 kalendářních dnů; 
c) v případě nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady; 
d) vydání soudního rozhodnutí o úpadku Zhotovitele a vstupu do likvidace; 
e) porušení povinností stanovených v odst. 11.2. 

 
12.5. Odstoupení od Smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 
 
12.6. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy před dokončením Díla, bude vzájemné finanční 

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od Smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost. 

 
12.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
 

a) Zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od Smlouvy a jejich finanční ocenění; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí rozpracovaného Díla 
a Objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit 
přejímací řízení rozpracovaného Díla; 
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c) po převzetí rozpracovaného Díla Objednatelem a vzájemném odsouhlasení 
finančního ocenění vystaví Zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) 
rozpracovaného Díla; 

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

 
 

Článek XIII. 
Ostatní ujednání 

 
13.1. Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky Smlouvy. 
 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvou neupravená ustanovení se řídí OZ 

a souvisejícími předpisy. 
 
13.3. Veškeré změny a doplňky Smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky. 
 
13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Smlouvy. Tento souhlas je poskytován 
do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních 
stran. Výslovně je pro smluvní strany sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé 
Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou 
přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti či obchodního tajemství. 

 
13.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv, nejdříve však od 1. 3. 2019. 
 
13.6. Smlouva je zpracovaná v elektronické podobě. 
 
13.7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 

známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně 
v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 
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Přílohy:

Příloha č. 1: Zadání – struktura studie – počet listů 2;
Příloha č. 2: Podrobné technické údaje – pouze v elektronické podobě;
Příloha č. 3: Specifikace uživatelů jednotlivých VA – počet listů 1.

za Objednatele za Zhotovitele


