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Smlouva o dílo 
Č. j. MŠMT-16500/2019-3 

 
Smluvní strany 

 
Česká republika   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem:  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
IČ:   00022985 
jednající: Mgr. Eva Vondráčková  

ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 
 

a 
 

F. S. C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. 
se sídlem:  Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ:   25884949 
DIČ:   CZ25884949 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
zastoupený:  Ing. Miroslav Fryšar, předseda představenstva 
Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2504  
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé) 
 
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“, jednotlivě potom jako „Smluvní strana“) 
 
uzavřely v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“), tuto     
 

Smlouvu na zhotovení věcného záměru k realizaci záložního krizového pracoviště nechráněného  
 

(dále jen „Smlouva“): 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě průzkumu trhu provedeného za 

účelem realizace veřejné zakázky „Věcný záměr na zřízení záložního krizového pracoviště 

nechráněného Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v areálu České školní inspekce, 

Arabská 683, Praha 6”. 
2. V rámci tohoto průzkumu trhu byla cenová nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější a na základě výjimky udělené ministrem byl Zhotovitel vyzván k uzavření této 

Smlouvy.  
 

Článek II. 
Předmět díla 

1. Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování komplexní dokumentace pro záložní krizové 

pracoviště nechráněné Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veškeré podrobnosti ohledně 

předmětu smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy (dále souhrnně jako „Dílo). 
 

Článek III. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vycházející z nabídky Zhotovitele 

učiněné v rámci průzkumu trhu ve výši 1 611 500,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 338 415,- 
Kč, a celková cena včetně DPH je 1 949 915,- Kč. 
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Celková cena díla se skládá z cen za jednotlivé dílčí části díla, které jsou oceněny následovně: 

Část díla Cena bez DPH Sazba 
DPH DPH Cena včetně DPH 

Plnění první etapy 495 845,00 Kč 21% 104 127,45 Kč 599 972,45 Kč 
Plnění druhé etapy 371 845,00 Kč 21% 78 087,45 Kč 449 932,45 Kč 
Plnění třetí etapy 743 810,00 Kč 21% 156 200,10 Kč 900 010,10 Kč 
Celkem 1 611 500,00 Kč 21% 338 415,00 Kč 1 949 915,00 Kč 

 
2. Cena je stanovena mezi Smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše 

přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 

Zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, poplatky, vlivy, 

rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této Smlouvy, včetně 

přiměřeného zisku. 
3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 

změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 

daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je 

Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen doručit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.  
5. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby.  
6. Platba proběhne výhradně v Kč. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet 

Zhotovitele. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu 

Objednatele a směruje na účet určený Zhotovitelem. 
7. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést číslo této Smlouvy. 
8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat vždy po dokončení každé etapy díla, nejdříve v den 

protokolárního předání etapy.  
 

Článek V. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je areál České školní inspekce, Arabská 683, 160 00 Praha 6, stavební objekty A, 
B, C a D.  

 
 

Článek VI. 
Doba plnění 

1. Doba plnění je podrobně rozpracována v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.  
 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění.  

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat včas úplné informace  
a předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu této Smlouvy  
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

3. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout a zajistit nezbytnou spolupráci. 
4. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Zhotovitele.  
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas, s náležitou odbornou péčí a za použití postupů, 

které odpovídají právním předpisům ČR. 
6. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla ujednání této Smlouvy, řídit se podklady a 

pokyny Objednatele a dostupnými vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy. 
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7. Zhotovitel zodpovídá za zapracování stanovisek dotčených orgánů do vyšších stupňů 
dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a nebezpečí. 
9. Zhotovitel je dále povinen účastnit se na základě pozvánky Objednavatele všech jednání týkajících 

se díla. 
10. Zhotovitel je dále povinen písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 

nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
11. Zhotovitel musí dbát při provádění díla dle této Smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy. 
 

Článek VIII. 
Důvěrnost informací a ochrana duševního vlastnictví 

1.   Zhotovitel se zavazuje během plnění předmětu Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva 
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu Smlouvy 
dozví, a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně 

publikovány).  
2.  Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností 

přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 

zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany. 
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo, jakož i její součásti, dílčí plnění a jiné výstupy vzniklé 

v souvislosti s realizací této smlouvy výhradně Objednateli a je si vědom, že poskytnutí výše 

uvedeného jakékoli třetí osobě může být hodnoceno jako ohrožení bezpečnosti objektů 
Objednatele. 

 
Článek IX. 

Předání a převzetí Díla 
1. Předání jednotlivých etap Díla Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v sídle Objednatele nebo na 

jiném místě, které určí Objednatel, na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis případných vad a 

nedodělků díla s termínem jejich odstranění. 
2. O záměru Zhotovitele předat dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů před 

zamýšleným termínem. 
3. Vlastnické právo k jednotlivým etapám Díla, Dílu jako celku a dalším dokumentům a hmotným 

výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatele dnem 
jejich převzetí Objednatelem. 

 
Článek X. 

Práva k užití Díla 
1. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na autorství 

tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této Smlouvě uděluje 

výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval a po jeho předání a převzetí od 
Zhotovitele měnil nebo je použil vcelku i částečně jako podklad pro případné změny s ohledem na 

využití Díla nebo jeho částí.  
2. Poskytnutí Díla ve smyslu předchozího odstavce je bezúplatné. 
3. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s užíváním Díla nebo jeho částí podle této 

Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, na jakoukoliv jinou 
osobu, a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje 

se bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony k 

takovému užívání nutné. 
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4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních orgánů 

ohledně autorských děl tak, že je oprávněn poskytnout Objednateli užívací právo dle této smlouvy 
a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech dle této věty 

písemný doklad.  
5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek Díla jiným osobám než Objednateli. 
6. Objednatel není povinen dílo za podmínek v tomto článku užít. 
 

Článek XI. 
Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí 

součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného 

zákona.   
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit archivaci dokumentů o plnění Smlouvy po dobu stanovenou 

právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 

souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.  
 

Článek XII. 
Odpovědnost za vady a škody 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá 

za vady Díla vzniklé po předání Díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 

povinností. 
3. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které mají vliv na kvalitu plnění, na úplnost specifikace všech 

prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací plnění, za jednoznačnost, efektivnost, 

funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této Smlouvy, 

pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, 

ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětného plnění a poskytuje záruky 
za kvalitu Díla v délce trvání 60 měsíců ode dne protokolárního předání poslední etapy Díla 

Objednateli.  
4. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla Objednatelem.  
5. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu 

poté, co se o nich dozvěděl. 
6. Právo na odstranění vady Díla zjištěné po předání díla Objednatel u Zhotovitele uplatní v záruční 

době písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních 

dní od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího 

odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 30 

kalendářních dní od jejich reklamace Objednatelem, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu 

z ceny Díla, tím není dotčen nárok na odstranění reklamované vady. Nárok Objednatele uplatnit 

vůči Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
7. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části Díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 
8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  
9. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 

neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a Objednatel 

na jejich použití nebo provedení písemně trval. 
 

Článek XIII. 
Smluvní pokuty 

1.  Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících porušení 

Smlouvy: 
i) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 
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ii) Za porušení povinnosti dle čl. X. odst. 5. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
iii) Za prodlení s předáním etapy Díla dle sjednaného harmonogramu Zhotovitel zaplatí smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
iv) Za prodlení s vyřízením reklamace dle čl. XII. odst. 6 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. 
v) V případě porušení povinnosti stanovené v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ tohoto porušení. 
vi) Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení 
v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků vytčených Objednatelem v předávacím 

protokolu ve smyslu čl. IX odst. 1 Smlouvy. 
2. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ. 
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení 

zákonného úroku z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné. 
4. Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.  
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany 

k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši. 
 

Článek XIV. 
Odstoupení od Smlouvy 

1. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od 

Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší 

podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelně 

upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přiměřené náhradní dodatečné lhůty, maximálně však 

do 5 dnů, ode dne obdržení takového upozornění. Stanoví-li dotčená Smluvní strana druhé straně 

pro splnění závazku jinou přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

Smlouvy až po marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá Smluvní strana v průběhu 

této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená Smluvní strana 

odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, poté co písemné prohlášení 

druhé Smluvní strany obdržela. 
2. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé Smluvní 

straně. 
3. V případě ukončení platnosti této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla 

nebo jeho částí, které byly již předány Objednateli. 
4. V případě ukončení platnosti této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně, 

nejpozději však do 5 dnů, vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly 

Objednatelem předány v souvislosti s touto Smlouvou a také Objednateli i třeba jen rozpracované 
Dílo či jeho část k dalšímu použití.   

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele 

probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, že 

insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace. 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní. 
7. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. 
8. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní sankce, 

úroků z prodlení a náhradu škody. 
 

Článek XV. 
Další ujednání 

1. Kontaktními osobami odpovědnými za Objednatele v technických záležitostech Smlouvy, jsou: 
Mgr. Zuzana Bayerová  
Bc. Jiří Urban  
Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech Smlouvy je: 
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PhDr. Zdeněk Hais  
Kontaktní osobou Zhotovitele ve věcech technických je: 
Jakub Gál  

3. Kontaktní osoby uvedené v tomto článku mohou být Zhotovitelem a Objednatelem změněny na 

základě jednostranného písemného oznámení druhé Smluvní straně.  
 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Účinnosti nabývá 

Smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
2. Realizace plnění je možná až od data účinnosti. 
3. Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v 

písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 
5. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 

nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či nevymahatelného 

ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem této Smlouvy. 
6. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou nebo jakýkoliv 

sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek 

týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude 

spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 
7. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel 
uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Smlouvy v registru smluv, 

včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo 
metadat Smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření Smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich 

uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, 

že metadata vztahující se ke Smlouvě mohou být zveřejněna též na webových stránkách 
Objednatele. 

8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto Smlouvu také v souladu s ust. 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí Občanským 

zákoníkem. 
 
 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy 
Příloha č. 2 – Harmonogram 
 

V Praze, dne 26. 7. 2019  
 
 
 

…………………………………… 
Mgr. Eva Vondráčková 

ředitelka odboru majetkoprávního 
a veřejných zakázek 

za Objednatele 
 

V Ostravě, dne 31. 7. 2019 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Miroslav Fryšar 

předseda představenstva 
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. 

za Zhotovitele 
 



Příloha číslo 1 
Ke smlouvě vedené Objednatelem pod Čj.: MSMT-16500/2019-3  
Ke smlouvě vedené Zhotovitelem pod ČJ. : 265/18 

 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 
„Zpracování komplexní dokumentace pro záložní krizové pracoviště Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy“ 

První etapa: 
Vypracování „Věcného záměru na zřízení záložního krizového pracoviště Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy v areálu České školní inspekce, Arabská 683, Praha 6“, 

zahrnující provedení: 
 
1. Identifikace vhodných prostorů pro zřízení záložního krizového pracoviště Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v areálu České školní inspekce, Arabská 

683, Praha 6, stavebních objektech A, B, C, D. 
2. Posouzení možností umístění jednotlivých pracovišť/sekcí MŠMT a definování nezbytných 

opatření na jejich zabezpečení. Vše při dodržení následujících požadavků: 
2.1. Využití záložního krizového pracoviště ve třech režimech krizových opatření: 

a) První stupeň využití záložního krizového pracoviště, v rozsahu 7 dnů / 110 osob, zahrnuje 
vytvoření provizorních pracovních podmínek pro vedení MŠMT, Oddělení bezpečnostního 

ředitele, pracovních skupin Krizového štábu MŠMT a vybraných pracovišť/sekcí, 

nezbytných pro zajištění nezbytné míry kontinuity správních činností ministerstva.  
b) Druhý stupeň využití záložního krizového pracoviště, v rozsahu 30 dnů / 130 osob. 
c) Třetí stupeň využití záložního krizového pracoviště, v rozsahu déle jak 30 dnů / 160 osob. 

2.2. Provedení diferencované analýzy bezpečnostních rizik v prostorech umístění jednotlivých 

pracovišť/sekcí MŠMT s důrazem na: 
a) identifikaci nezbytného rozsahu opatření fyzické ochrany života a zdraví osob 
b) identifikaci nezbytného rozsahu opatření regulace vstupu a vjezdu do areálu, jednotlivých 

stavebních objektů, pracovišť/sekcí a monitoring pohybu osob a vozidel 
c) identifikaci nezbytného rozsahu opatření fyzické ochrany kritických prvků informační sítě 

záložního krizového pracoviště (opatření informační bezpečnosti a kybernetické 

bezpečnosti řeší odbor ICT MŠMT, v návaznosti na opatření přijímaná v hlavních objektech 
v Karmelitské ulici, Praha 1) 

d) potřeb umístění zabezpečené oblasti, stupně utajení TAJNÉ, bez informačního systému, 

v souladu s požadavky zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o  bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů   

Výstupy první etapy plnění bude tvořit „Věcný záměr na zřízení záložního krizového pracoviště 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v areálu České školní inspekce, Arabská 683, 
Praha 6“ (dále jen „Záměr“), s tímto základním obsahem: 

 záměr rozmístění jednotlivých pracovišť/sekcí při uplatnění všech tří režimů využití záložního 

krizového pracoviště; 
 závěry analýzy rizik; 
 záměr na s tím související diferencované posílení stávajícího systému fyzické ochrany, včetně 

nezbytných stavebních a technických opatření; 
 orientační zákres v půdorysných schématech objektů. 

Záměr bude po předchozím projednání a odsouhlasení ze strany pověřených zástupců MŠMT 
vyhotoven ve dvou stejnopisech v režimu „ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI“ a protokolárně předán 2x 

v listinné formě a 1x ve formě digitálního záznamu, ve formátu „PDF“ na informačním nosiči (CD). 



 

Druhá etapa: 
Vypracování podkladových materiálů pro uskutečnění schváleného Záměru v rozsahu: 
 
1. Zpracování kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci Záměru ve formátu „Výkaz-

výměr“ 
2. Zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele 

bezpečnostních technologií, projekčních, instalačních a stavebních prací, souvisejících 

s vybudováním záložního krizového pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v areálu České školní inspekce, Arabská 683, Praha 6, v souladu s požadavky zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zahrnující: 
a) vymezení předmětu dodávky v rámci technické části zadávací dokumentace: 

 parametrické definice poptávaných bezpečnostních technologií, včetně jejich 

kompatibility se stávajícím systémem technické ochrany, instalovaným na objektech;   
 definice rozsahu projekčních prací a ochrany informací souvisejících projektů v režimu 

„ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI“ dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon); 
 definování rozsahu stavebních a instalačních prací 

b) návrh na stanovení požadavků na profesní způsobilost uchazeče o zakázku dle § 77  

ZZVZ 
c) návrh na stanovení požadavků na prokázání technické kvalifikace dodavatele v rozsahu 

§ 79 ZZVZ . 

Výstupy druhé etapy budou, po předchozím projednání a odsouhlasení ze strany pověřených 

zástupců MŠMT, vyhotoveny ve dvou stejnopisech v a protokolárně předány 2x v listinné formě  
a 1x ve formě digitálního záznamu, ve formátu „PDF“ a v editovatelné formě záznamu MS Word, 

na informačním nosiči (CD). 

Třetí etapa: 
Zpracování „Organizační směrnice záložního krizového pracoviště Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v areálu České školní inspekce, Arabská 683, Praha 6“ (dále jen 

„Směrnice“), s tímto základním obsahem: 

a) účel aktivizace záložního krizového pracoviště MŠMT z pohledu zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

b) práva a povinnosti oprávněných osob na straně MŠMT a ČŠI 
c) způsob vyhlášení aktivace záložního krizového pracoviště MŠMT 
d) opatření v jednotlivých stupních využití záložního krizového pracoviště 

 povinnosti zaměstnanců ČŠI k zajištění trvalé připravenosti k předání jednotlivých pracovišť 
 povinnosti vedení ČŠI  
 povinnosti úředníků, zaměstnanců MŠMT  

e) časový harmonogram kroků aktivizace záložního krizového pracoviště MŠMT 
f) hlášení, tok informací 
g) grafické přílohy 
 
Směrnice bude po předchozím projednání a odsouhlasení ze strany pověřených zástupců MŠMT 

vyhotovena ve dvou stejnopisech v režimu „ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI“ a protokolárně předána 

2x v listinné formě a 1x ve formě digitálního záznamu, ve formátu „PDF“ na informačním nosiči 

(CD). 
 



Příloha číslo 2 
Ke smlouvě vedené Objednatelem pod Čj.: MSMT-16500/2019-3 
Ke smlouvě vedené Zhotovitelem pod ČJ. : 265/18 

HARMONOGRAM 
„Zpracování komplexní dokumentace pro záložní krizové pracoviště Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy“ 
 
1. Plnění předmětu smlouvy bude ze strany Zhotovitele zahájeno nejpozději do 10 pracovních 

dnů, následujících po účinnosti Smlouvy, popř. v termínu dle vzájemné dohody mezi vedoucím 

realizačního týmu FSC a oprávněným zástupcem MŠMT. Plnění bude probíhat dle 

následujícího harmonogramu. 
 

Obsah plnění 
Termín 

ukončení 
ve dnech1 

A) Zahájení plnění 
Úvodní schůzka zástupců MŠMT a realizačním týmem FSC: 
 Vstupní rekognoskace prostorů záložního krizového pracoviště 
 Protokolární převzetí podkladových materiálů 
 Předání seznamu dalších požadovaných podkladů 
 Rámcový dohovor na organizaci součinnosti specialistů za MŠMT, ČŠI  

a FSC 

10 

B) Plnění úkolů první etapy 
Vypracování pracovní verze „Věcného záměru na zřízení záložního krizového 
pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v areálu České školní 
inspekce“ (dále jen „Záměr“) 

20 

Oponentura pracovní verze Záměru ze strany odpovědných zástupců MŠMT 25 
Dopracování připomínek k pracovní verzi Záměru 30 
Kontrola dopracování připomínek ze strany odpovědných zástupců MŠMT 35 
Zpracování finální verze Záměru 40 
Protokolární předání výstupu z první etapy plnění 40 

C) Plnění úkolů druhé etapy 
Zpracování pracovní verze rámcové kalkulace nákladů („výkaz-výměr“) 50 
Zpracování pracovní verze podkladů pro zadávací dokumentaci výběrového 
řízení na dodavatele bezpečnostních technologií, projekčních, instalačních 
a stavebních prací 

50 

Oponentura pracovní verze kalkulace nákladů a podkladů pro zadávací 
dokumentaci ze strany odpovědných zástupců MŠMT 60 

Dopracování připomínek k pracovní verzi dokumentů 65 
Kontrola dopracování připomínek k pracovní verzi dokumentů ze strany 
odpovědných zástupců MŠMT 70 

Zpracování finální verze Záměru 70 
Protokolární předání výstupu z druhé etapy plnění 70 

D) Plnění úkolů třetí etapy 
Vypracování pracovní verze „Organizační směrnice záložního krizového 
pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v areálu České školní 
inspekce“ (dále jen „Směrnice“) 

60 

Oponentura pracovní verze Směrnice ze strany odpovědných zástupců MŠMT 80 
Dopracování připomínek k pracovní verzi Směrnice 90 

 
 

                                                           
1 Údaj je uváděn v pracovních dnech, následujících po nabytí účinnosti Smlouvy 



Obsah plnění Termín 
ukončení 
ve dnech2  

Kontrola dopracování připomínek k pracovní verzi Směrnice ze strany 
odpovědných zástupců MŠMT 95 

Zpracování finální verze Směrnice 100 
Protokolární předání výstupu z třetí etapy plnění 100 

E) Uzavření plnění zakázky 
Závěrečná prezentace výsledků projektu 110 
Podpis Osvědčení o poskytnutí služeb ze strany MŠMT 110 
CELKEM 110 

 
 
2. Tam, kde harmonogram hovoří o obsahu součinnostních kroků ze strany MŠMT, předpokládá 

se, že oprávnění zástupci MŠMT sami provedou nezbytný rozsah konzultací jak s ČŠI, tak 

jednotlivými odbory MŠMT. 
 
3. Ze všech jednání mezi řešitelským týmem a zástupci MŠMT či ČŠI, budou zpracovány stručné 

zápisy, které pořídí FSC a po vzájemném odsouhlasení se závěry z nich vyplývající, stanou pro 

všechny zúčastněné závaznými.  

                                                           
2 Údaj je uváděn v pracovních dnech, následujících po nabytí účinnosti Smlouvy 




