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TATO SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Obnova kamerového systému 
v podmínkách Ministerstva životního prostředí“ (dále jen „Smlouva“) je uzavřena 
ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 
 
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 
sídlo:  Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
zastoupená:  Bc. Ing. Jiří Bednář, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení  
IČO:  00164801 
bankovní spojení:  ČNB Praha 1 
číslo účtu:  7628001/0710 
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jana Vorlíčková, vedoucí oddělení bezpečnosti 
 

DÁLE JEN „Objednatel“ 
NA STRANĚ JEDNÉ, 

 
A 
 
ALKOM Security, a.s. 
sídlo:  V Holešovičkách 1446/10, 180 00 Praha 8 
zastoupená:  JUDr. Václav Růžička, předseda představenstva 
IČO:  26184672 
DIČ:  CZ26184672 (je plátcem DPH) 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Praha 7 
číslo účtu:  3639550277/0100 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6619 
 

DÁLE JEN „Dodavatel“ 
NA STRANĚ DRUHÉ, 

 
OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 
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Článek 1 

Účel a předmět Smlouvy 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem na základě výsledků 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 3 písm. a), § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
s názvem „Obnova kamerového systému v podmínkách Ministerstva životního 
prostředí“ (systémové číslo veřejné zakázky v NEN: N006/19/V00016245) (dále 
jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka Dodavatele“) byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější. 

1.2. Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, tj. za účelem obnovy 
kamerového systému, čímž se rozumí demontáž stávajícího systému a instalace 
nového systému uzavřeného televizního okruhu (CCTV) v objektu sídla Objednatele 
na adrese Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. Tato Smlouva tedy představuje úpravu 
dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva 
a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými 
právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře 
právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti 
jsou upraveny v této Smlouvě, jejích přílohách a dále v zadávacích podmínkách 
na Veřejnou zakázku a Nabídce Dodavatele.  

Smluvní strany prohlašují, že současně s uzavřením této Smlouvy ve stejném 
dni uzavřely Smlouvu o poskytování servisních služeb (číslo smlouvy přidělené 
z Centrální evidence smluv Objednatele 190135), jejímž předmětem je poskytování 
servisních služeb ke kamerovému systému, jehož obnova je předmětem této Smlouvy. 

1.3. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele dílo, kterým se rozumí demontáž stávajícího kamerového systému 
a dodávka a instalace nového systému uzavřeného televizního okruhu (CCTV) 
v objektu sídla Objednatele (dále jen „Objekt Objednatele“) na adrese Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10 (dále také jen „Dílo“ nebo „Kamerový systém“), 
a to zejména v souladu se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, Nabídkou 
Dodavatele, touto Smlouvou a jejími přílohami, a dále v souladu s projektovou 
dokumentací pro provedení stavby zpracovanou Trade FIDES, a.s., středisko Praha, 
Kloboukova 2172/5, 148 00 Praha 4 -Chodov, v 02/2019, číslo zakázky: PR-60-2018-
000003, pod názvem „Aktualizace projektové dokumentace uzavřeného televizního 
okruhu Ministerstva životního prostředí ve stupni pro provedení stavby“ (dále 
jen „PDP“). Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že v rámci zadávacího řízení převzal 
od Objednatele PDP a tuto má k dispozici a je s ní podrobně seznámen. 

1.4. Dodavatel se v rámci plnění předmětu této Smlouvy, kterým je provedení Díla, jeho 
dokončení a předání Objednateli zavazuje zejména k dále uvedeným plněním 
a činnostem:  

a) zajištění veškeré dokumentace potřebné k provedení Díla a veškerých 
povolení, budou-li k realizaci Díla vyžadována, 
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b) provedení demontáže stávajícího kamerového systému, bez poškození jeho 
součástí (vyjma kabeláže) a bez poškození fasády Objektu 
Objednatele a rozvodů jiných instalací, 

c) zajištění dodávky a montáže komponentů Kamerového systému s možností 
nastavení doby uložení záznamu (videoserver s dostatečně dimenzovanou 
hardwarovou částí, kamery, potřebné programové [softwarové] vybavení, 
kabeláž, instalace případných kabelových tras, zprovoznění, nastavení 
a integrace Kamerového systému do prostředí Objednatele, dodávka 
nezbytných materiálů, atd.), 

d) provedení nezbytných stavebních úprav, včetně případných výkopových prací; 
bude zřízena nová kabelová trasa, která bude vedena v místech stávající 
kabelové trasy; původní kabelová trasa bude demontována, odklizena, 
zlikvidována a uvedena do výchozího stavu před stavebními úpravami 
(tzn. zaslepení původních děr, úprava zdiva a fasády, apod.), 

e) provedení výchozí revize a funkčních zkoušek včetně předání dokumentace 
o provedení revize a funkčních zkoušek dle aktuálních norem; revizní zpráva 
musí obsahovat zejména: popis rozsahu revize, dokladovou část, určení 
vnějších vlivů, prohlídku zařízení, měření, závady, nedodělky, doporučení 
a závěr, 

f) provedení zkušebního provozu Kamerového systému po dobu 7 kalendářních 
dnů, 

g) předání protokolu o kompletním vyzkoušení, seřízení a uvedení do trvalého 
provozu Kamerového systému, včetně certifikovaných měřících protokolů 
u vybraných kabelových rozvodů, 

h) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
v souladu s platnou legislativou v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a na nosiči 
CD/DVD v elektronické podobě a ve formátu PDF, 

i) zajištění a předání návodů na obsluhu, provoz a údržbu Kamerového systému 
v českém jazyce, minimálně ve 2 vyhotoveních a na nosiči CD/DVD 
v elektronické podobě a ve formátu PDF, 

j) zajištění a předání protokolů a předepsaných revizí ve 2 vyhotoveních, 

k) předání vyplněné provozní knihy Kamerového systému, 

l) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení Díla v písemné 
podobě ve 3 vyhotoveních a na elektronickém nosiči (na CD/DVD) 
v editovatelné podobě v otevřeném formátu (.docx, .xlsx, .dwg) a v uzavřeném 
formátu (.pdf), rovněž ve 3 vyhotoveních, 

m) zajištění proškolení osob obsluhy Kamerového systému v sídle Objednatele 
(zaškolení administrátorů 5 osob – 1 školení a zaškolení koncových uživatelů 
12 osob v rozsahu 2 vstupních školení po 6 osobách) včetně předání protokolu 
o provedení proškolení, 

n) nastavení záběrů kamer, příp. vymaskování záběrů kamer dle požadavků 
Objednatele a v souladu s dokumentem „Analýza projektu rekonstrukce 
kamerového systému Ministerstva životního prostředí“ ve znění dodatků, 
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který bude Dodavateli Objednatelem předán spolu s požadavkem na splnění 
této povinnosti Dodavatele, 

o) provádění průběžného úklidu prostor u Objednatele dotčených prováděním Díla 
a provedení finálního úklidu po skončení příslušných prací a finálního úklidu 
po provedení Díla nejpozději k datu zahájení zkušebního provozu, 

p) zajištění odvozu vzniklého odpadu a jeho nezávadná likvidace v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů; o likvidaci odpadu bude předložen na vyžádání 
Objednatele písemný doklad, 

q) předání prohlášení o souladu (definice viz čl. 8 odst. 8.26. této Smlouvy) 
v 1 vyhotovení, 

r) zajištění veškerých činností a prací souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu osob a majetku, 

s) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

1.5. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody apod., pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 

1.6. Dodavatel se zavazuje provádět Dílo dle této Smlouvy s maximální úsporností 
a optimalizací navrhovaných postupů tak, aby dosáhl hospodárných nákladů 
na realizaci Díla. 

1.7. Jakékoliv odchylky od specifikace Díla uvedené v zadávací dokumentaci na Veřejnou 
zakázku, v Nabídce Dodavatele, této Smlouvě a jejích přílohách mohou 
být Dodavatelem prováděny pouze tehdy, budou-li předem písemně odsouhlaseny 
kontaktní osobou Objednatele dle čl. 4 této Smlouvy. V opačném případě nemá 
Dodavatel nárok na jejich úhradu. 

1.8. Dodavatel je povinen při provádění Díla vycházet z dokumentů uvedených v odst. 
1.7. tohoto článku a z pokynů a požadavků předaných Dodavateli Objednatelem, 
resp. kontaktní osobou Objednatele, popř. osobou, kterou určí Objednatel, 
např. technickým dozorem Objednatele. 

1.9. Objednatel převezme Dílo od Dodavatele, bude-li provedeno bez vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání a zaplatí za něj Dodavateli za podmínek stanovených 
v této Smlouvě cenu podle čl. 3 této Smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími 
řádnému užívání se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a nedodělky, které sami 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla k určenému účelu 
dle podmínek této Smlouvy. 

 

Článek 2 

Doba a místo plnění, deník 

2.1. Dodavatel je povinen provést Dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Provádění Díla bude 
zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že nejpozději ke dni zahájení provádění Díla předloží Dodavatel Objednateli plán 
postupu prací, který bude obsahovat zejména přehled prací, činností a dodávek 
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Dodavatele po dobu provádění Díla včetně stanovení termínů pro provedení prací, 
činností a dodávek, a to včetně specifikování součinnosti Objednatele s uvedením 
termínů pro poskytnutí takové součinnosti, které jsou podmínkou pro provedení Díla 
Dodavatelem (dále jen „Plán postupu prací“). Plán postupu prací musí 
být odsouhlasen Objednatelem a podle dohody Smluvních stran bude průběžně 
aktualizován na kontrolních dnech, jak je uvedeno v odst. 2.2. tohoto článku. 

2.2.  Smluvní strany se dohodly na konání pravidelných kontrolních dnů, a to vždy 1x týdně, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Den konání kontrolních dnů určí Objednatel. 
Za svolání kontrolního dne odpovídá Objednatel. Z každého kontrolního dne bude 
Dodavatelem pořízen zápis, který musí být odsouhlasen Objednatelem. Na kontrolních 
dnech bude vždy mimo jiné vzájemně odsouhlasen Plán postupu prací na následující 
období, tj. na následující kalendářní týden, popř. na období delší, dohodnou-li 
se tak Smluvní strany. Návrh Plánu postupu prací průběžně připravuje 
Dodavatel v součinnosti s Objednatelem. 

2.3.  Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 
 10 (dále také jen „Místo plnění“ nebo jen „Staveniště“). Objednatel předá Staveniště
 Dodavateli nejpozději ke dni zahájení provádění Díla zápisem do stavebního deníku, 
jak dále uvedeno. 

2.4.  Dodavatel se zavazuje vést stavební deník (dále jen „Deník“). Do Deníku bude 
pověřený zaměstnanec Dodavatele pravidelně provádět záznamy o všech 
skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy. Do Deníku budou zapisovány 
zejména: údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti; splnění sjednaných termínů; 
zdůvodnění případných odchylek odsouhlasených Objednatelem; údaje o vykonaných 
zkouškách a kontrole Díla Objednatelem v určitém stupni jeho provádění atd. Zápisy 
bude potvrzovat kontaktní osoba Objednatele dle čl. 4 odst. 4.1. této Smlouvy. 

2.5. Na první straně Deníku budou uvedeni zástupci Dodavatele, kteří jsou oprávnění činit 
zápisy v Deníku, vyjadřovat se k zápisům druhé strany, popř. je potvrzovat či odmítat. 
Dojde-li k rozporu Smluvních stran ohledně zápisů uvedených v Deníku, budou takové 
rozpory řešeny jednáním Smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení s provedením 
Díla, jeho dokončením a předáním Objednateli. O těchto skutečnostech musí 
být neprodleně informován Objednatel.  

2.6.  Během doby provádění Díla musí být Deník trvale přístupný oprávněným osobám 
v místě provádění Díla. Denní záznamy se provádějí v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy 
podepisuje pověřený pracovník Dodavatele nebo jeho zástupce. Kromě Objednatele, 
kontaktní osoby Objednatele dle čl. 4 odst. 4.1. této Smlouvy a Dodavatele mohou 
provádět záznamy v Deníku orgány státní kontroly, popř. jiné orgány a osoby k tomu 
oprávněné. 

 

Článek 3 

Cena a platební podmínky 

3.1.  Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1 této Smlouvy byla stanovena Nabídkou 
Dodavatele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 1.997.146,- 
Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou 
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a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 419.400,66 Kč. Celková cena včetně DPH tedy 
činí 2.416.546,66 Kč (dále jen „Celková cena“). 

3.2. Celková cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění dle této Smlouvy jako cena 
maximální a nepřekročitelná. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 
Dodavatele na realizaci předmětu této Smlouvy, tedy zejména veškeré práce, dodávky, 
služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této 
Smlouvy, byť nebyly v Nabídce Dodavatele výslovně uvedeny. Dodavatel výslovně 
prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že sjednaná Celková cena již v sobě zahrnuje nejen 
veškeré režijní náklady Dodavatele spojené s plněním předmětu této Smlouvy, 
ale i dostatečnou míru zisku zajišťujícího řádné plnění této Smlouvy z jeho strany. 

3.3.  Celkovou cenu je možné změnit či překročit v případě změny příslušných právních 
předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4. Po dokončení Díla a předání Díla Objednateli vyhotoví Dodavatel soupis skutečně 
provedených prací, činností a dodávek (dále jen „Soupis prací“), který bude oceněn 
jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 
Smlouvy, čímž bude stanovena konečná cena za provedení Díla dle této Smlouvy (dále 
jen „Konečná cena“), která nesmí převýšit Celkovou cenu, není-li v této Smlouvě 
stanoveno jinak. 

3.5. Konečná cena bude Dodavateli uhrazena bezhotovostním převodem na základě 
jediného daňového a účetního dokladu - faktury (dále také „Faktura“) na bankovní účet 
Dodavatele uvedený ve Faktuře. Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu po řádném 
provedení Díla, tj. po jeho dokončení a předání Objednateli. Přílohou Faktury musí 
být Soupis prací (viz odst. 3.4. tohoto článku) odsouhlasený Objednatelem a předávací 
protokol dle čl. 4 této Smlouvy. 

3.6. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především 
o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, 
bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním 
číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 190135 (viz také 
záhlaví této Smlouvy). 

3.7. Faktura bude vždy zaslána ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4.  

3.8. Objednatel je oprávněn vrátit Fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, 
pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované 
náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti 
počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné Faktury Objednateli. 
Objednatel není v takovém případě v prodlení. 

3.9. Splatnost Faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. 
Závazek úhrady je splněn odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel 
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neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré 
cenové údaje na Faktuře budou v této měně. 

3.10. V případě, že Dodavatel předloží Objednateli Fakturu v období od 14. 12. do 31. 12. 
příslušného kalendářního roku, bude Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli 
nejdříve v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku z důvodů roční uzávěrky 
v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se nejedná 
o prodlení Objednatele s úhradou Faktury a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu 
zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje. 

 

Článek 4 

Kontaktní osoby, předání a převzetí Díla 

4.1. Kontaktní osobou za Objednatele ve věcech technických včetně kontroly provádění 
prací, zápisů do Deníku, převzetí Díla a odsouhlasení Soupisu prací je: 

Ing. Miloš Ficenc, ministerský rada, oddělení hospodářské správy, tel.: xxxxxxxxxx, 
e-mail: milos.ficenc@mzp.cz – ve věcech realizace stavebních úprav a provozních 
záležitostí objektu, 

Ing. Milan Soldát, vedoucí oddělení informatiky a zástupce ředitelky odboru informatiky, 
tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: Milan.Soldat@mzp.cz – ve věcech dodávek a montáže. 

Kontaktní osobou za Dodavatele – koordinátorem akce je: 

xxxxxxxxxx – oddělení realizace, tel.: +420 242 490 222, e-mail: xxxxxxxxxx. 

jejím zástupcem v době její nepřítomnosti je:  

xxxxxxxxxx – vedoucí oddělení realizace, tel.: +420 242 490 222, e-mail: xxxxxxxxxx. 

4.2. Dodavatel vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, a to písemně nejméně 
3 kalendářní dny před navrženým termínem předání a převzetí Díla. Objednatel 
navržený termín předání a převzetí Díla Dodavateli potvrdí nebo mu oznámí jiný 
termín, který však musí být stanoven tak, aby se předání a převzetí Díla uskutečnilo 
do 5 kalendářních dnů od Dodavatelem navrženého termínu předání a převzetí Díla. 

4.3. O průběhu předání a převzetí Díla pořídí Smluvní strany protokol. Protokol musí 
obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

•  identifikační údaje Smluvních stran; 

•  evidenční číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele 
a datum jejího uzavření; 

•  popis předávaného Díla; 

•  soupis provedených prací, činností a služeb (Soupis prací); 

•  prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá; 

•  datum a místo sepsání protokolu; 

•  podpisy oprávněných osob za Objednatele a Dodavatele (dále jen „Protokol“). 
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4.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, budou-li při předání a převzetí Díla 
zjištěny vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. V takovém případě musí Protokol 
dle odst. 4.3. tohoto článku obsahovat i tyto náležitosti: 

•  soupis zjištěných vad a nedodělků; 

•  termíny pro odstranění vad a nedodělků; nebude-li v Protokolu stanoveno jinak, 
činí lhůta pro odstranění vad a nedodělků 5 kalendářních dnů; 

•  vyjádření Objednatele, že odmítá Dílo převzít, popř. že ho přebírá i s vadami 
a nedodělky. 

4.5. Povinnost Dodavatele provést a dokončit Dílo je splněna, je-li Dílo provedeno 
bez vad a nedodělků, tedy případně až odstraněním poslední vady nebo nedodělku. 
Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán nový Protokol analogicky dle odst. 
4.3. tohoto článku.  

4.6. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí vzniku škody na věci přechází z Dodavatele 
na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků.  

 

Článek 5 

Vícepráce 

5.1. V případě, že se při provádění Díla objeví potřeba provedení prací, činností či dodávek 
do předmětu této Smlouvy původně nezahrnutých, které Smluvním stranám 
při realizaci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, podání Nabídky Dodavatele 
a podpisu této Smlouvy nemohly být známy, avšak jsou objektivně doložené 
a nezbytné k řádnému dokončení Díla (dále jen „Vícepráce“), vyhrazuje si Objednatel 
na základě oboustranného písemného odsouhlasení Smluvních stran o tyto Vícepráce 
rozšířit předmět této Smlouvy a navýšit tak Celkovou cenu dle čl. 3 této Smlouvy. 
Dodavatel vyhotoví soupis Víceprací. Vícepráce budou vyjádřeny formou položek 
včetně jejich množství a oceněny budou jednotkovými cenami uvedenými 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Nejsou-li takové položky 
v položkovém rozpočtu uvedeny, budou Vícepráce oceněny podle katalogu soupisu 
směrných cen stavebně-montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace 
Víceprací, případně na základě individuální kalkulace nákladů neobsažených v těchto 
cenících; agregované položky nejsou přípustné. Povinnost realizovat Vícepráce 
a právo na jejich úhradu má Dodavatel až po jejich odsouhlasení Objednatelem. 

5.2. Vícepráce dle odst. 5.1. tohoto článku musí být zapsány do Deníku a musí 
být odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Následně je Dodavatel povinen 
vyhotovit soupis Víceprací včetně jejich ocenění dle odst. 5.1. tohoto článku a předložit 
Objednateli k odsouhlasení. Tyto změny samy o sobě nezakládají nárok Dodavatele 
na prodloužení lhůty pro provádění Díla. 

5.3. Výše popsané změny dle odst. 5.1. tohoto článku budou řešeny primárně 
dle § 222 odst. 4 ZZVZ, a nebude-li to možné, pak dle § 222 odst. 5 a násl. ZZVZ. 
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Článek 6 

Prohlášení Smluvních stran 

6.1. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu 
této Smlouvy, a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této 
Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu této 
Smlouvy. 

6.2. Dodavatel bude realizovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, 
při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto 
Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku 
a dle pokynů a požadavků Objednatele. 

6.3. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem 
poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu této Smlouvy uplatnit 
nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se plnit předmět této 
Smlouvy dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a pokyny Objednatele. 

6.4. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6.5. Dodavatel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zavazuje, že neužije 
žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy ani jakákoliv data 
shromážděná v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití 
žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel 
se navíc zavazuje po předání Díla veškerá data poskytnutá mu Objednatelem 
v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit. 

6.6. Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu 
zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní 
rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce 
na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatele, 
nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno a ani zahájení 
takového řízení nehrozí. 

 

Článek 7 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

7.1. Dodavatel se zavazuje: 

a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické 
a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na Staveništi; 
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b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných právních 
předpisů a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce na Staveništi 
ve smyslu příslušných právních předpisů; 

c) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, 
činnosti a rizik na Staveništi. 

7.2. Dodavatel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní 
na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

7.3. Dodavatel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na Staveništi k ohrožení života a zdraví zaměstnanců Objednatele, pracovníků 
Objednatele nebo dalších osob. 

7.4 Utrpí-li pracovní úraz podléhající registraci zaměstnanec Dodavatele v místě sídla 
Objednatele, je Dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
příslušného odpovědného pracovníka Objednatele. Objednatel bude spolupracovat 
s Dodavatelem (jeho odpovědnou osobou) na zjištění příčin úrazu, sepsání záznamu 
o něm, a potvrdí tiskopis záznamu o pracovním úrazu. 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

8.1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím své kontaktní osoby určené v souladu 
s čl. 4 odst. 4.1. této Smlouvy, popř. jiné Objednatelem zmocněné osoby, průběžně 
udělovat Dodavateli písemné pokyny ke konkrétním postupům Dodavatele při plnění 
této Smlouvy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím 
kontaktní osoby Objednatele či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní. 

8.2. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, 
poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy 
a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné 
pro plnění této Smlouvy. 

8.3. Dodavatel se zavazuje: 

a) plnit řádně a ve stanovených termínech své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy; 

b) požádat včas v Plánu postupu prací (viz čl. 2 odst. 2.1. této Smlouvy) 
Objednatele o součinnost potřebnou k řádnému plnění předmětu této Smlouvy; 

c) na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel 
požádá o schůzku alespoň 3 pracovní dny předem; v mimořádně naléhavých 
případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit. 

8.4. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět této Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas 
v souladu s pokyny a zájmy Objednatele, a dále v souladu s touto Smlouvou, 
se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku, Nabídkou Dodavatele 
a s příslušnými právními předpisy. Povinnost Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. 
1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto 
ustanovením dotčena. 
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8.5. Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, 
která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven 
povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

8.6. Dodavatel je povinen realizovat předmět této Smlouvy svými zaměstnanci. Použije-li 
k plnění předmětu této Smlouvy poddodavatele, odpovídá za jejich plnění včetně 
odpovědnosti za škodu, jako by činnost prováděl sám. 

8.7. Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti 
s plněním této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny 
zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po skončení trvání této Smlouvy. 
Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet za Dodavatele 
na plnění předmětu této Smlouvy, odpovídá Dodavatel, jako by povinnost porušil sám. 

8.8. Dodavatel není oprávněn provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči 
Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli, ani postupovat 
jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby. 

8.9.  Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění 
povinností vyplývajících ze ZZVZ (zejména dle § 219 ZZVZ) a zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o RS“). Tyto povinnosti přetrvají i po ukončení této Smlouvy. 

8.10.  Dodavatel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů 
souvisejících s realizací předmětu této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel 
se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto povinnosti přetrvají i po ukončení této 
Smlouvy.  

8.11. Dodavatel je povinen před zahájením provádění Díla seznámit se s rozmístěním 
a trasou elektrických či telekomunikačních sítí a dalších inženýrských sítí na Staveništi 
a zabezpečit, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 

8.12. Dodavatel je povinen zajistit v době provádění Díla na Staveništi trvalou přítomnost 
Dodavatelem určené osoby, která bude odpovědná za řízení průběhu prací 
a za komunikaci s Objednatelem ve věcech provádění Díla (koordinátor akce). 
Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Dodavatele příkaz k přerušení provádění 
prací na Díle, nebude-li koordinátor akce na Staveništi dosažitelný, a je-li ohrožena 
bezpečnost, život nebo zdraví osob v místě plnění nebo hrozí-li jiné škody. Za každý 
den nepřítomnosti koordinátora akce na Staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. 

8.13. Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy udržovat pořádek v místě plnění 
a v místech souvisejících a zajistit tato místa podle podmínek a požadavků 
Objednatele. Dodavatel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel je povinen provádět 
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pravidelný úklid veškerých prostor dotčených prováděním Díla, úklid Staveniště, 
venkovních a vnitřních předaných prostor. Na společných chodbách v budově sídla 
Objednatele nebude složen žádný materiál a nářadí. Využívané společné prostory 
budou denně po pracovní době zameteny a vytřeny od prachu. Veškerá technologická 
zařízení, stavební odpad apod. se musí přemísťovat tak, aby v průběhu těchto prací 
nedocházelo k ohrožení zdraví, života nebo bezpečnosti osob, ke vzniku požáru 
nebo k nekontrolovatelnému porušení stability budovy sídla Objednatele nebo její 
části. Okolí budovy sídla Objednatele nesmí být touto činností a jejími důsledky 
nadměrně obtěžováno, a to zejména hlukem a prachem. Hlučné a prašné práce 
(např. vrtací práce apod.) musí být prováděny v pracovních dnech od 18:00 
hod. do nejpozději 22:00 hod. Ve dnech pracovního klidu a dnech volna (o víkendu) 
mohou být prováděny tyto práce od 8:00 hod. do 22:00 hod.  

8.14. Dodavatel bere na vědomí, že areál Objednatele je v režimovém opatření souvisejícím 
se zajištěním bezpečnosti, přičemž z tohoto důvodu Dodavatel předloží Objednateli 
seznam všech jeho pracovníků, vč. uvedení čísla průkazu totožnosti a data narození, 
kteří se budou podílet na provádění Díla v místě plnění. 

8.15. Dodavatel je povinen, vyskytnou-li se skryté překážky, pro které Dodavatel nemůže 
pokračovat v provádění Díla, oznámit tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného 
odkladu a dohodnout se s Objednatel na dalším postupu. 

8.16. Dodavatel dále bere na vědomí, že v budově sídle Objednatele platí zákaz kouření 
ve všech prostorách. Kouření je povoleno mimo budovu Objednatele. 

8.17. Dodavatel je povinen zajistit odvoz a ekologickou likvidace či uložení veškerého 
odpadu, vzniklého při provádění Díla dle této Smlouvy v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel 
je povinen v této souvislosti vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Nejpozději při předání 
a převzetí Díla předloží Dodavatel Objednateli protokol o likvidaci odpadů vzniklých 
při realizaci předmětu této Smlouvy. 

8.18. Dodavatel je povinen vyžádat si pokyny Objednatele a řídit se pokyny Objednatele 
ve věci, které dílčí zařízení (části) demontovaného kamerového systému budou určeny 
k likvidaci, a které si Objednatel ponechá k případnému dalšímu využití. Tato povinnost 
se nevztahuje na demontované kabely, které je Dodavatel povinen zlikvidovat. 
Při demontáži starého kamerového systému postupuje Dodavatel tak, aby nedošlo 
k poškození jeho součástí. 

8.19. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci a pracovníci Dodavatele, popř. jeho 
poddodavatelé: 

- vstupovali pouze do těch prostor v objektu Objednatele, které budou stanoveny 
po dohodě Smluvních stran; 

- měli u sebe identifikační průkazy pro vstup do objektu Objednatele, které musí 
být Dodavatelem vráceny ke dni předání a převzetí Díla; 

- dodržovali veškeré platné právní předpisy týkající se provádění Díla, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, požární 
ochrany, likvidace odpadů a norem ISO. 
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8.20. Dodavatel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, 
výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být škodlivé 
pro člověka nebo pro životní prostředí. Stejně tak se Dodavatel zavazuje, 
že k provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, 
které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto vyžadovány příslušnými právními předpisy. 

8.21. Dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy k ukončení výroby nebo distribuce komponentů 
uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, je Dodavatel 
povinen zajistit dodávku a instalaci obdobného nebo srovnatelného komponentu, 
a to za cenu stejnou nebo nižší, než je uvedena u nahrazovaného komponentu 
v položkovém rozpočtu. 

8.22. Objednatel, příp. Objednatelem určená osoba (např. autorský/technický dozor), 
je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla a Dodavatel se zavazuje mu za tímto 
účelem kdykoliv umožnit přístup na místo plnění. Dodavatel je dále povinen informovat 
Objednatele o veškerých pracích, které mají být zakryty, a to zápisem do Deníku 
provedeným alespoň 2 pracovní dny předem. Tato skutečnost nezbavuje Dodavatele 
odpovědnosti za kvalitu, popř. za skryté vady provedených prací. 

8.23. Před zahájením provádění Díla provede Objednatel bezplatně proškolení odpovědné 
osoby Dodavatele z předpisů týkajících se bezpečnosti práce, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí a odpovídajících interních předpisů Objednatele. 
Dodavatel odpovídá za to, že odpovědná osoba Dodavatele bude absolvovat příslušné 
proškolení a bude tak schopna proškolovat další zaměstnance a pracovníky 
Dodavatele, popř. Dodavatelem určené osoby podílející se na provádění Díla. 
Dodavatel odpovídá za řádné proškolení všech osob podílejících se na provádění Díla. 
Pro případ porušení či nesplněné této povinnosti je Dodavatel povinen zaplatit smluvní 
pokutu dle čl. 9. této Smlouvy. 

8.24. Dodavatel je povinen minimalizovat dobu provádění stavebních úprav v dětské skupině 
a v kancelářích zaměstnanců Objednatele. 

8.25. Dodavatel je povinen provést závěrečný úklid místa plnění – Staveniště včetně uvedení 
všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (úprava zdiva a fasády 
včetně barevnosti, zaslepení děr, úprava vnitřních místností, výměna poškozené 
podlahy za bezvadnou stejného typu a odstínu atd.), a to nejpozději ke dni zahájení 
zkušebního provozu (viz   čl. 1 odst. 1.4. písm. f) této Smlouvy). 

8.26. Dodavatel je povinen zajistit kompetentní osobu, minimálně na úrovni autorizovaného 
inženýra pro pozemní stavby, za účelem vyhotovení písemného prohlášení o souladu 
skutečného provedení stavby s požárně bezpečnostním řešením stavby a aktuálními 
právními předpisy v oblasti požární ochrany (dále jen „Prohlášení o souladu“). 
Dodavatel je povinen předat Prohlášení o souladu dle tohoto odstavce Objednateli 
nejpozději k datu předání a převzetí Díla. 

8.27. Dodavatel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze 
ty své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Dodavatel je povinen 
splňovat technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, 
jak jsou stanoveny v kapitole 3. výzvy k podání nabídek včetně zadávací 
dokumentace, po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. 
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8.28. Dodavatel se zavazuje k provedení Díla prostřednictvím členů týmu, jejichž seznam 
je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy. Jakákoliv změna v osobě člena týmu je možná 
pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

8.29.  Pokud Dodavatel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 
Smlouva, splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí takový 
poddodavatel plnit tu část Díla, ke které prokazoval kvalifikaci za Dodavatele. Jakákoliv 
změna v osobě takového poddodavatele Dodavatele je možná pouze za předpokladu 
doložení příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým poddodavatelem 
a po předchozím písemném souhlasu Objednatele ke změně poddodavatele. Seznam 
poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Za plnění poddodavatelů Dodavatel 
odpovídá, jako by plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škody vzniklé při porušení 
smluvních závazků. 

 

Článek 9 

Sankce 

9.1. Bude-li Dodavatel v prodlení s provedením a předáním Díla (viz čl. 2 odst. 2.1. této 
Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Celkové ceny 
za každý i započatý den prodlení.  

9.2. Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků (viz čl. 4 odst. 4.4. této 
Smlouvy), a/nebo v prodlení s odstraněním záručních vad (viz čl. 10 odst.10.5. této 
Smlouvy) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Celkové ceny 
za každý i započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek. 

9.3. V případě, že dojde k porušení povinnosti Dodavatele, která zakládá nárok Objednatele 
k okamžitému odstoupení od této Smlouvy, je Dodavatel bez ohledu na skutečnost, 
zda Objednatel využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
takové povinnosti. 

9.4. Poruší-li, popř. nesplní-li Dodavatel jakoukoliv ze svých povinností zakotvenou 
v čl. 8 (vyjma odst. 8.12., 8.25. a 8.26.) této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, 
a to i opakovaně, porušuje-li Dodavatel smluvní povinnost opakovaně. 

9.5. Poruší-li, popř. nesplní-li Dodavatel povinnosti stanovené v: 

- čl. 1 odst. 1.4. písm. f) této Smlouvy, 

- čl. 2 odst. 2.4. až 2.6. této Smlouvy, 

- čl. 7 této Smlouvy (rozumí se jakoukoliv povinnost zakotvenou v jakémkoliv 
odstavci tohoto článku), 

- v čl. 12 odst. 12.2. až 12.6. této Smlouvy, 

- v čl. 13 odst. 13.3. až 13.5. této Smlouvy, 

je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ takového porušení. 
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9.6. Bude-li Dodavatel v prodlení s provedením závěrečného úklidu dle čl. 8 odst. 8.25. této 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu vše výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení až do splnění povinnosti.  Nepředá-li Dodavatel Objednateli Prohlášení 
o souladu dle čl. 8 odst. 8.26. této Smlouvy, je povinen zaplatiti Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý  den prodlení až do předání Prohlášení o souladu. 

9.7. Provede-li Dodavatel změnu v osobě člena týmu (viz čl. 8 odst. 8.28. této Smlouvy) 
a/nebo v osobě poddodavatele (viz čl. 8 odst. 8.29. této Smlouvy) bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

9.8. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k jejich 
zaplacení Dodavateli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není 
dotčena povinnost Dodavatele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní 
povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu 
škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu. 

9.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou Faktury je Objednatel povinen uhradit 
Dodavateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

 

Článek 10 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

10.1. Dodavatel se zaručuje a odpovídá za to, že předaný předmět Smlouvy (Dílo): 

a) bude mít Objednatelem požadované, popř. příslušnými právními předpisy 
stanovené vlastnosti; 

b) bude proveden v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a v souladu 
s příslušnými právními předpisy a technickými normami platnými v České 
republice; 

c) bude způsobilý pro použití k určenému či obvyklému účelu; 

d) bude bez konstrukčních, výrobních, funkčních a vzhledových či jiných vad; 

e) bude bez právních vad;  

f) bude bezpečný, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné 
nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 36 měsíců 
ode dne převzetí Díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků na základě 
Předávacího protokolu dle čl. 4 této Smlouvy. 

10.3. Předmět Díla má vady, jestliže nebyl proveden v souladu se zadávací dokumentací 
na Veřejnou zakázku, Nabídkou Dodavatele, touto Smlouvou a jejími přílohami, 
nebo porušil-li Dodavatel tuto Smlouvu. Za vady se považují i vady v dokladech k Dílu 
a v dokumentaci k Dílu.  

10.4. Dodavatel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má předmět Díla 
v okamžiku jeho převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. 
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Dodavatel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí 
předmětu Díla Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Dodavatele. 

10.5. Objednatel je povinen vady v záruční době (dále jen „Záruční vady“) písemně oznámit 
Dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění způsobem uvedeným v příloze 
č. 2 této Smlouvy včetně klasifikace Záruční vady dle této přílohy. Dodavatel je povinen 
Záruční vady odstranit bezplatně v souladu a ve lhůtách uvedených v příloze č. 2 této 
Smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže předmět Díla 
užívat pro Záruční vady, za které odpovídá Dodavatel. Pro vyhnutí se jakýmkoliv 
pochybnostem do budoucna Smluvní strany prohlašují, že součástí bezplatného 
odstraňování Záručních vad ze strany Dodavatele je vždy zejména, nikoliv však 
výlučně doprava Dodavatele na místo plnění [tam a zpět; i opakovaně], případné 
zapůjčení a přeprava náhradního hardware (dále jen „HW“) [tam a zpět; i opakovaně], 
včetně jeho instalace a konfigurace, odvoz obalového a ostatního nepotřebného 
materiálu souvisejícího s dodávkou náhradního HW. 

10.6. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že v případě, že Kamerový 
systém obsahuje pevný disk nebo jiné paměťové médium (dále jen „Pevný 
disk“), na němž mohou být data Objednatele, Dodavatel vysloveně souhlasí 
s tím, že před odvezením jakékoliv části Kamerového systému do servisu takovýto 
Pevný disk z této části demontuje a ponechá u Objednatele po dobu opravy nebo do 
výměny. Před ukončením servisního zásahu provede Dodavatel zpětnou instalaci 
Pevného disku do Kamerového systému. Demontáž Pevného disku a jeho následnou 
montáž provede Dodavatel bezplatně za přítomnosti odpovědného pracovníka 
Objednatele. O demontáži Pevného disku a jeho zpětné instalaci bude sepsán písemný 
záznam podepsaný odpovědnými pracovníky Objednatele a Dodavatele. Dodavatel 
souhlasí s tím, že v případě nutnosti výměny Pevného disku za jiný zůstává původní 
Pevný disk majetkem Objednatele. 

10.7. O odstranění reklamované Záruční vady bude sepsán zápis, ve kterém Objednatel 
potvrdí odstranění Záruční vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat Záruční 
vadu za odstraněnou. 

10.8. Neodstraní-li Dodavatel Záruční vady ve lhůtě dle odst. 10.5. tohoto článku, 
resp. dle přílohy č. 2 této Smlouvy, nebo oznámí-li Dodavatel před uplynutím této lhůty 
Objednateli, že Záruční vady neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
Záruční vady třetí osobu, a to na náklady Dodavatele. Dodavatel je v takovém případě 
povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené Objednatelem na odstranění Záruční 
vady, a to na základě vyúčtování nákladů předloženého Objednatelem.  

10.9. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace Záruční vady uhrazena celá 
Celková/Konečná cena, pak Objednatel: 

a) není v prodlení s úhradou Celkové/Konečné ceny až do vyřešení reklamace; 

b) není povinen platit Celkovou/Konečnou cenu ve výši odpovídající jeho nároku 
na slevu, jestliže reklamace bude vyřešena poskytnutím slevy z ceny. 
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Článek 11 

Odpovědnost za škodu a pojištění 

11.1. Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou jemu či třetím osobám způsobí 
v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. 

11.2. Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcmi, jichž bylo při plnění 
povinností použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit. 

11.3. Dodavatel nahradí škodu především uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, 
pak v penězích. 

11.4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu škody ze strany Dodavatele, a to v její plné výši. 

11.5. Dodavatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností 
Dodavatele třetím osobám (zejména Objednateli), a to včetně škody způsobené 
při podnikatelské činnosti s minimálním limitem pojistného plnění na jednu pojistnou 
událost ve výši 10.000.000,- Kč (výše spoluúčasti nesmí být vyšší než 
10 %) a toto pojištění udržovat v platnosti ode dne podpisu této Smlouvy až do doby 
předání a převzetí Díla. Kopii pojistné smlouvy (popř. certifikátu) uzavřené 
dle předchozí věty je Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději před 
podpisem této Smlouvy. Pro případ, že by pojistná smlouva byla uzavřena na dobu 
kratší než je doba uvedená v tomto odstavci, je Dodavatel povinen vždy před 
vypršením platnosti pojistné smlouvy předložit pojistnou smlouvu novou. Objednatel 
je oprávněn pořídit si kopii pojistné smlouvy. 

11.6. Dodavatel je dále povinen kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na žádost Objednatele 
předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních 
dní od doručení takové žádosti Objednatele. Pokud by byl Dodavatel v prodlení 
se splněním této povinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy Dodavatelem. 

11.7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Dodavatel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Dodavateli veškerou 
potřebnou součinnost. 

 

Článek 12 

Ochrana osobních údajů a ochrana informací (mlčenlivost) 

12.1. Smluvní strany jsou si vědomy povinností vyplývajících zejména z nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), popř. ze zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Vědomy si skutečnosti, že při plnění 
předmětu této Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů, zavazují 
se Smluvní strany v případě, že by byly v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy 
zpracovávány osobní údaje, uzavřít před zahájením jejich zpracování, smlouvu 
o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování“) s náležitostmi 
a v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Obecný vzor Smlouvy o zpracování 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190135 

Stránka 19 z 27 

je uveden v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku. Finální návrh Smlouvy 
o zpracování předkládá Objednatel a Dodavatel se zavazuje uzavřít Smlouvu 
o zpracování do 5 dnů ode dne předložení návrhu Objednatelem.  

12.2.  Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění předmětu této Smlouvy si mohou 
vzájemně vědomě nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány 
za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). 

12.3.  Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit Důvěrné informace jakékoli třetí osobě. 
Za třetí osobu se nepovažují zaměstnanci Smluvních stran, orgány Smluvních stran 
a jejich členové, ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé 
Dodavatele a ve vztahu k důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé 
Objednatele, to vše za předpokladu, že se podílejí na plnění předmětu této Smlouvy 
a Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem. 

12.4.  Za zpřístupnění Důvěrných informací třetí osobě se nepovažuje, pokud tak Smluvní 
strana učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany, (ii) v souladu 
s požadavky příslušných právních předpisů, platných účetních předpisů 
nebo rozhodnutími příslušných soudů, rozhodčích soudů či správních orgánů nebo 
(iii) za účelem plnění této Smlouvy. 

12.5.  Pro účely této Smlouvy se za Důvěrné informace nepokládají informace: 

- které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě 
neoprávněného sdělení nebo užití);  

- které poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít 
takové informace a je oprávněna takové informace zpřístupňovat nebo 
používat; 

- které měla přijímající strana k dispozici před uzavřením této Smlouvy, 
a to legálně; 

- jejichž zpřístupnění je vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně 
práva EU nebo rozhodnutím soudu či správního orgánu. 

12.6. Ukončení platnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ujednání 
obsaženém v tomto článku Smlouvy. Závazky uvedené v tomto článku zůstávají platné 
a účinné nehledě na důvod ukončení této Smlouvy, a to po dobu 3 let od ukončení této 
Smlouvy. 

 

Článek 13 

Licence 

13.1.  Vzhledem k tomu, že součástí plnění Dodavatele dle této Smlouvy je dodání software 
(dále jen „SW“), který naplňuje, resp. bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu 
§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“), ve znění 
pozdějších předpisů, je povinností Dodavatele poskytnout Objednateli oprávnění 
k výkonu práva autorské dílo užít (licenci) za podmínek a v rozsahu dále uvedeném. 

13.2. Dodavatel poskytuje Objednateli (jako nabyvateli) oprávnění k výkonu práva užít 
SW (dále jen „Licence“) způsobem nezbytným k naplnění účelu této Smlouvy, 
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v původní nebo zpracované podobě nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby 
užití, v neomezeném rozsahu územním, množstevním, v neomezeném počtu 
prostředí, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem. Licence 
je poskytována jako nevýhradní licence. Účinnost Licence nastává okamžikem předání 
a převzetí Díla, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Odměna za poskytnutí Licence dle této 
Smlouvy je součástí Celkové ceny dle čl. 3 této Smlouvy. 

13.3. Touto Smlouvou je současně Objednateli poskytováno oprávnění užít příslušnou 
související dokumentaci k SW, která bude Objednateli předána. Zahrnutím SW do Díla 
dle této Smlouvy nesmí dojít k omezení jakýchkoliv práv Objednatele ve vztahu k Dílu.  

13.4.  Touto Smlouvou je současně Objednateli poskytováno oprávnění užít i nové verze 
SW (patches, upgrades, updates, příp. další změny), které Objednatel získá podle této 
Smlouvy nebo na základě této Smlouvy nebo podle Smlouvy o poskytování servisních 
služeb (viz čl. 1 odst. 1.2. této Smlouvy), apod.  

13.5. Dodavatel odpovídá Objednateli za to, že užitím Díla nemůže dojít k neoprávněnému 
zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení příslušných právních předpisů, 
a že případné nároky třetích osob byly Dodavatelem řádně vypořádány a Objednateli 
tak v souvislosti s užitím Díla nemohou vzniknout jakékoliv peněžité nebo jiné 
povinnosti vůči třetím osobám. 

 

Článek 14 

Trvání a možnosti ukončení Smlouvy 

14.1. Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, 
písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele nebo odstoupením od Smlouvy, 
a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. 
Výpověď musí být doručena Dodavateli, přičemž výpovědní doba v délce 1 měsíce 
počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Dodavateli. 

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, poruší-li Dodavatel Smlouvu 
podstatným způsobem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele 
se považuje: 

a) prodlení Dodavatele s provedením a předáním Díla jako celku o více 
než 15 kalendářních dní (viz čl. 2 odst. 2.1. této Smlouvy); 

b) prodlení Dodavatele s odstraněním vad a nedodělků o dobu delší 
než 10 kalendářních dní; 

c) prodlení Dodavatele s odstraněním vad v záruční době dle čl. 10 odst. 10.5. této 
Smlouvy, resp. přílohy č. 2 této Smlouvy o více než 10 kalendářních dní; 

d) jestliže Dodavatel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména 
vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění 
se následně ukáže nepravdivým. 

14.4.  Dodavatel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky a pokyny 
Objednatele, zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Jestliže Dodavatel povinnosti vyplývající z této 
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Smlouvy, popř. z příslušných právních předpisů poruší a nezjedná nápravu 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené mu Objednatelem v písemné výzvě, 
jedná se o podstatné porušení této Smlouvy strany Dodavatele a Objednatel 
má právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit. 

14.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

a) jestliže zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité 
hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka 
nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo 
při provádění Smlouvy; nebo 

b) jestliže zjistí, že Dodavatel zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění 
zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití 
podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo 

c) nedodržoval povinnosti vyplývající z předpisů práva životního prostředí, 
sociálních nebo pracovně právních předpisů nebo kolektivních smluv 
vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky; nebo 

d) vstoupí-li Dodavatel do likvidace; nebo 

e) bude-li vůči Dodavateli zahájeno insolvenční řízení nebo podán návrh 
na zahájení insolvenčního řízení nebo bude-li takový návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku; nebo 

f) pokud Dodavatel nepředloží Objednateli v průběhu plnění této Smlouvy 
ke kontrole pojistnou smlouvu/certifikát dle čl. 11 odst. 11.6. této Smlouvy; nebo 

g) pokud Dodavatel porušil opakovaně jakoukoliv povinnost týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovenou touto Smlouvou 
či příslušnými právními předpisy. 

14.6. Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení 
s úhradou Faktury o dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

14.7. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno Dodavateli. 
Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní 
strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku 
o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Dodavateli. Odstoupení 
od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem 
ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, tj. zejména ani 
ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné 
ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

 

Článek 15 

Společná a závěrečná ustanovení 

15.1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto 
Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190135 

Stránka 22 z 27 

15.2. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě 
nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních 
stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejímu 
projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky. 

15.3. Dodavatel uzavřením této Smlouvy bezvýhradně souhlasí s tím, aby tato Smlouva 
a/nebo jakákoliv část včetně všech případných dodatků včetně ceny a příslušných 
metadat k ní byla Objednatelem zveřejněna způsobem umožňujícím neomezenému 
počtu třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným vhodným způsobem v souladu 
s příslušnými právními předpisy, a to zejména na profilu zadavatele (jakožto 
Objednatele) NEN dle ZZVZ a v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) 
dle Zákona o RS. 

15.4. Tato Smlouva může být, vyjma změn kontaktních osob podle čl. 4 odst. 4.1. této 
Smlouvy, měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplněním 
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. 

15.5. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným 
orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, 
pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, 
za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako 
celku. 

15.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj 
smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

15.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v ISRS dle podmínek stanovených Zákonem 
o RS. Uveřejnění této Smlouvy na místech požadovanými právními předpisy provede 
Objednatel. 

15.8. Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních v českém jazyce, každé s platností 
originálu, z nichž 2 vyhotovení si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Dodavatel. 

15.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1: Položkový rozpočet; 

b) Příloha č. 2: Oznamování a odstraňování záručních vad, sankce; 

c) Příloha č. 3: Seznam členů týmu; 

d) Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů. 
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Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že její obsah a práva a povinnosti 
odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že tato Smlouva byla uzavřena 
po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 

OBJEDNATEL 

 

V Praze, dne 25. 09. 2019 

 

 

 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prostředí 

Bc. Ing. Jiří Bednář 

ředitel odboru bezpečnosti a krizového 
řízení 

DODAVATEL 

 

V Praze, dne 25. 09. 2019 

 

 

 

ALKOM Security, a.s. 

JUDr. Václav Růžička 

předseda představenstva 

 

  



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190135 

Stránka 24 z 27 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 

  



Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH

1.

Dostatečně dimenzovaný hardware videoserveru včetně 
operačního systému, provedení pro montáž do racku, interní 
pevné disky pro 7 dní záznamu, dvouportový síťový adaptér, 
bližší specifikace vlastností viz. Technická zpráva

xxxxxxxxxx 1 ks 159000 192390,00 159 000,00 Kč 192 390,00 Kč

2.

Profesionální SW aplikace pro monitorování, nahrávání a 
ovládání web serverů a IP kamer včetně megapixelových, 
připojení minimálně 33 IP kamer/web serverů, minimálně 9 
současně připojených klientů, architektura server-klient, dle 
ČSN EN 62676-1-1 j stupeň zabezpečení 3, bližší specifikace 
vlastností viz. Technická zpráva

xxxxxxxxxx 1 ks 121800 147378,00 121 800,00 Kč 147 378,00 Kč

3.
Komplet PC klient pro dohledové pracoviště dostatečně 
dimenzován pro navržený kamerový systém včetně 
operačního systému a výstupu na čtyři monitory

xxxxxxxxxx 1 ks 43245 52326,45 43 245,00 Kč 52 326,45 Kč

4.
Velkoformátový 40" LCD monitor pro připojení k PC 
dohledového pracoviště

xxxxxxxxxx 2 ks 14000 16940,00 28 000,00 Kč 33 880,00 Kč

5.
VESA držák pro velkoformátový LCD monitor, polohovatelný 
černý

xxxxxxxxxx 2 ks 1500 1815,00 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč

6. 19" LCD monitor pro připojení k PC dohledového pracoviště xxxxxxxxxx 2 ks 3050 3690,50 6 100,00 Kč 7 381,00 Kč

7. All In One PC + držák na stěnu xxxxxxxxxx 5 ks 28100 34001,00 140 500,00 Kč 170 005,00 Kč

8.
Centrální software pro sledování a ovládání kamer z jednoho 
místa, provozovatelný na stanicích s operačním systémem 
Windows 7 a novější a s oprávněním (právy) uživatel

xxxxxxxxxx 8 ks 2000 2420,00 16 000,00 Kč 19 360,00 Kč

9.

Vnitřní barevná IP dome kamera, antivandal, Day/Night s 
mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, minimální rozlišení 
1920 x 1080 px @ 25fps, motorický zoom objektiv s 
parametry dle místních potřeb, ONVIF, komprese 
H264/MJPEG, duální kódování, napájení PoE

xxxxxxxxxx 6 ks 4700 5687,00 28 200,00 Kč 34 122,00 Kč

10.

Vnitřní barevná IP dome kamera, antivandal, Day/Night s 
mechanickým IR filtrem, IR dosvit 15 m, minimální rozlišení 
1920 x 1080 px @ 30 fps, motorický zoom objektiv s 
parametry dle místních potřeb, kompenzace protisvětla, 
ONVIF, komprese H.264/MJPEG, napájení PoE

xxxxxxxxxx 2 ks 3700 4477,00 7 400,00 Kč 8 954,00 Kč

11. Přídavný límec pro montáž vnitřní IP dome kamery xxxxxxxxxx 8 ks 230 278,30 1 840,00 Kč 2 226,40 Kč

12.

Exteriérová barevná kompaktní IP kamera Day/Night, 
adaptivní IR s dosvitem 30m, minimální rozlišení 1920x1080 
pixelů @ 30fps, zoom objektiv s parametry dle místních 
potřeb, mechanický IR filtr, kompenzace protisvětla, privátní 
zóny, detekce pohybu, komprese H.264 a MJPEG, multi 
stream, ONVIF, napájení PoE

xxxxxxxxxx 14 ks 4800 5808,00 67 200,00 Kč 81 312,00 Kč

Nabízené plnění (je-li to 

relevantí)
Celkem počet

Položkový výkaz výměr

„Obnova kamerového systému v podmínkách Ministerstva životního prostředí“ 

Jednotková cena Celková cena

Uzavřený televizní okruh

JednotkaP.č. Položka



13.

Exteriérová barevná kompaktní IP kamera Day/Night, 
adaptivní IR s dosvitem 30m, minimální rozlišení 1920x1080 
pixelů @ 30fps, zoom objektiv s parametry dle místních 
potřeb, mechanický IR filtr, kompenzace protisvětla, privátní 
zóny, detekce pohybu, komprese H.264 a MJPEG, multi 
stream, ONVIF, napájení PoE, inteligentní video analýza

xxxxxxxxxx 9 ks 6400 7744,00 57 600,00 Kč 69 696,00 Kč

14.

Exteriérová barevná kompaktní IP kamera Day/Night, 
adaptivní IR s dosvitem 60m, minimální rozlišení 1920x1080 
pixelů @ 30fps, zoom objektiv s parametry dle místních 
potřeb, mechanický IR filtr, kompenzace protisvětla, privátní 
zóny, detekce pohybu, komprese H.264 a MJPEG, multi 
stream, ONVIF, napájení PoE, inteligentní video analýza

xxxxxxxxxx 1 ks 4800 5808,00 4 800,00 Kč 5 808,00 Kč

15. Instalační skříňka pro kompatkní exteriérovou kameru xxxxxxxxxx 24 ks 230 278,30 5 520,00 Kč 6 679,20 Kč

16. Adaptér pro uchycení konzol exteriérových kamer na sloup xxxxxxxxxx 6 ks 330 399,30 1 980,00 Kč 2 395,80 Kč

17.

IP fisheye Day/Night kamera, IR s dosvitem 10m, minimální 
rozlišení 2992x2992 pixelů @ 20fps, fixní objektiv, parametry 
dle místních potřeb, úhel záběru 360°, mechanický IR filtr, 
komprese H.264 a MJPEG, ONVIF, napájení PoE+

xxxxxxxxxx 1 ks 14200 17182,00 14 200,00 Kč 17 182,00 Kč

18.
PoE switch 24x 100/1000 Mbps + 4 porty SFP, PoE+ max. 
370 W, management, provedení pro montáž do racku

xxxxxxxxxx 2 ks 17800 21538,00 35 600,00 Kč 43 076,00 Kč

19.
PoE switch 8x 100/1000 Mbps + 2 porty SFP, PoE+ max. 180 
W, management, provedení pro montáž do racku

xxxxxxxxxx 2 ks 5000 6050,00 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč

20.
GBIC - SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 20km, 
1310nm (FP), LC duplex

xxxxxxxxxx 12 ks 350 423,50 4 200,00 Kč 5 082,00 Kč

21.
Nástěnný 19" rozvaděč 600x3950mm, výška 9U, prosklené 
dveře se zámkem

xxxxxxxxxx 3 ks 3610 4368,10 10 830,00 Kč 13 104,30 Kč

22.
Stojanový 19" rozvaděč 600x800mm, výška 32U, prosklené 
přestavitelné dveře se zámkem, odnímatelné bočnice a zadní 
kryt, 4 posuvné vertikální lišty, otvor pro ventilační jednotku

xxxxxxxxxx 1 ks 9900 11979,00 9 900,00 Kč 11 979,00 Kč

23.
Plastový rámeček s kartáčovou záslepkou pro vstup kabelů 
do rozvaděče

1 ks 150 181,50 150,00 Kč 181,50 Kč

24.
Sada čtyř koleček - 2x kolečko s brzdou + 2x kolečko bez 
brzdy, max. doporučená nosnost všech koleček 800 kg

1 ks 1300 1573,00 1 300,00 Kč 1 573,00 Kč

25. Zemnící svorka pro 19" rozvaděče 1 ks 116 140,36 116,00 Kč 140,36 Kč

26.
Kompletně osazený stíněný 19" patch panel Cat.6A, 24xRJ45 
STP, černý, 1U

4 ks 3700 4477,00 14 800,00 Kč 17 908,00 Kč

27.
Výsuvná 19" optická vana pro 24x LC-LC Duplex adaptéry, 
neosazená včetně záslepek a průchodek

6 ks 750 907,50 4 500,00 Kč 5 445,00 Kč

28. LC-LC Duplex adaptér, singlemode OS2 60 ks 50 60,50 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč

29. Optický pigtail LC, singlemode OS2 9/125 μm, 2m 126 ks 70 84,70 8 820,00 Kč 10 672,20 Kč

30. Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů 3 ks 120 145,20 360,00 Kč 435,60 Kč

31. Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů 4 ks 150 181,50 600,00 Kč 726,00 Kč

32. Ochrana svaru, délka 60 mm 126 ks 360 435,60 45 360,00 Kč 54 885,60 Kč

33. 19" vyvazovací panel, 6x háček velký, 1U 8 ks 200 242,00 1 600,00 Kč 1 936,00 Kč



34. 19" vyvazovací panel - jednostranná plastová lišta, 1U 4 ks 200 242,00 800,00 Kč 968,00 Kč

35. Kovový vyvazovací háček 40x40mm do 19" skříně 8 ks 80 96,80 640,00 Kč 774,40 Kč

36.
Montážní sada obsahující 50x plovoucí matici, 20x šroub a 
20x plastovou podložku

1 ks 500 605,00 500,00 Kč 605,00 Kč

37.
Optický patch kabel Duplex LC-LC, singlemode OS2 9/125 
μm, 1m

5 ks 160 193,60 800,00 Kč 968,00 Kč

38.
Optický patch kabel Duplex LC-LC, singlemode OS2 9/125 
μm, 2m

6 ks 170 205,70 1 020,00 Kč 1 234,20 Kč

39.

Uzamykatelný ocelový kamerový rozvaděč 400x300x200 mm 
vhodný pro montáž switchů kamer, montáž na sloup, krytí IP 
66, včetně jističe C4A/1, napájecího zdroje 230V/48V/120W, 
DIN lišt pro uchcení přístrojů 

xxxxxxxxxx 3 ks 11700 14157,00 35 100,00 Kč 42 471,00 Kč

40.
Optická kazeta pro 12 svárů s držákem na DIN, montáž do 
sloupového kamerového rozvaděče

xxxxxxxxxx 3 ks 570 689,70 1 710,00 Kč 2 069,10 Kč

41.
Průmyslový Poe switche 3x Fast Ethernet + 4 porty SFP, 
PoE+ max. 25.5 W, management, držák na DIN, montáž do 
sloupového kamerového rozvaděče

xxxxxxxxxx 3 ks 15000 18150,00 45 000,00 Kč 54 450,00 Kč

42. Stíněný patch kabel STP, Cat.6A, 1m, 2x konektor RJ45 9 ks 68 82,28 612,00 Kč 740,52 Kč

43. Stíněný patch kabel STP, Cat.6A, 2m, 2x konektor RJ45 24 ks 87 105,27 2 088,00 Kč 2 526,48 Kč

44. Stíněný patch kabel STP, Cat.6A, 5m, 2x konektor RJ45 5 ks 110 133,10 550,00 Kč 665,50 Kč

45. Stíněný konektor RJ45/s, Cat.6A, 8p8c, 50μ Au 40 ks 90 108,90 3 600,00 Kč 4 356,00 Kč

46. Povrchová datová zásuvka 1x RJ45, stíněná, Cat.6A 3 ks 210 254,10 630,00 Kč 762,30 Kč

47.
Keystone 8p8c k osazení do modulárního patch panelu 
Objednatele v místnosti č. 643

2 ks 90 108,90 180,00 Kč 217,80 Kč

48. Povrchová zásuvka 230V/16A 3 ks 180 217,80 540,00 Kč 653,40 Kč

49. Dvojnásobná povrchová zásuvka 230V/16A 5 ks 150 181,50 750,00 Kč 907,50 Kč

50. Odbočná krabice na povrch s víčkem a svorkovnicí 2 ks 100 121,00 200,00 Kč 242,00 Kč

51.
Záložní zdroj UPS 5kVA, jednofázový vstup, vstupní a 
výstupní spínače, datový komunikační port

xxxxxxxxxx 1 ks 67000 81070,00 67 000,00 Kč 81 070,00 Kč

52.
Příslušenství a dostatečně dimenzovaný jistič pro připojení a 
jištění napájecího přívodu pro UPS v dieselgenerátorem 
zálohované části rozvaděče z „R ATS“

1 kmpl 2000 2420,00 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč

53.
Příslušenství a jističe pro připojení a jištění bezvýpadkových 
napájecích vývodů z UPS

1 kmpl 4500 5445,00 4 500,00 Kč 5 445,00 Kč

54.
Univerzální optický kabel SM 9/125μm, 4 vlákna pro vnější 
použití

210 m 47 56,87 9 870,00 Kč 11 942,70 Kč

55.
Univerzální optický kabel SM 9/125μm, 12 vláken, třída 
reakce na oheň B2caS1d1

xxxxxxxxxx 410 m 77 93,17 31 570,00 Kč 38 199,70 Kč

56.
Stíněný datový kabel STP 4x2xAWG23, Cat.6A, třída reakce 
na oheň B2caS1d1 

xxxxxxxxxx 2765 m 31,5 38,12 87 097,50 Kč 105 387,98 Kč

57. Stíněný datový kabel 4x2xAWG23, Cat.6A pro vnější použití xxxxxxxxxx 30 m 29,5 35,70 885,00 Kč 1 070,85 Kč

58. Napájecí kabel CYKY-J 3x2.5 220 m 34 41,14 7 480,00 Kč 9 050,80 Kč

59. Napájecí kabel 3x2.5, třída reakce na oheň B2caS1d0 xxxxxxxxxx 380 m 44 53,24 16 720,00 Kč 20 231,20 Kč

60. Napájecí kabel 5x6, třída reakce na oheň B2caS1d0 xxxxxxxxxx 30 m 98 118,58 2 940,00 Kč 3 557,40 Kč

61. Protahovací vodič, průřez vodiče 1 mm2, barva černá 100 m 19 22,99 1 900,00 Kč 2 299,00 Kč

62. Zemnící vodič, průřez vodiče 6 mm2, barva zelenožlutá 100 m 24 29,04 2 400,00 Kč 2 904,00 Kč

63. Plastová elektroinstalační lišta hranatá, 20x20mm, barva bílá 185 m 33 39,93 6 105,00 Kč 7 387,05 Kč



64. Plastová elektroinstalační lišta hranatá, 40x20mm, barva bílá 65 m 44 53,24 2 860,00 Kč 3 460,60 Kč

65. Plastová elektroinstalační lišta hranatá, 60x40mm, barva bílá 30 m 108 130,68 3 240,00 Kč 3 920,40 Kč

66.
Elektroinstalační PVC trubka pro instalaci pod omítku, do 
příček a stropů a podlahy, vnitřní průměr 16 mm

315 m 96,5 116,77 30 397,50 Kč 36 780,98 Kč

67.
Elektroinstalační PVC trubka pro instalaci pod omítku, do 
příček a stropů a podlahy, vnitřní průměr 22.9 mm

225 m 100 121,00 22 500,00 Kč 27 225,00 Kč

68.
Elektroinstalační PVC trubka pro instalaci pod omítku, do 
příček a stropů a podlahy, vnitřní průměr 28.4 mm

15 m 105 127,05 1 575,00 Kč 1 905,75 Kč

69.
Elektroinstalační PVC trubka pro instalaci pod omítku, do 
příček a stropů a podlahy, vnitřní průměr 35.9 mm

25 m 111 134,31 2 775,00 Kč 3 357,75 Kč

70. Tuhá hrdlovaná trubka, vnější průměr 16 mm, světle šedá 140 m 23,5 28,44 3 290,00 Kč 3 980,90 Kč

71.
Jednoplášťová HDPE chránička pro ochranu kabelů v zemi, 
vnější průměr 40 mm

210 m 44 53,24 9 240,00 Kč 11 180,40 Kč

72. Spojka tuhé trubky 30 ks 10 12,10 300,00 Kč 363,00 Kč

73. Příchytka tuhé trubky 325 ks 7 8,47 2 275,00 Kč 2 752,75 Kč

74. Ohebná PVC trubka, vnější průměr 16 mm, světle šedá 25 ks 20 24,20 500,00 Kč 605,00 Kč

75. Kovová příchytka pro jeden kabel včetně kotvícího materiálu 35 ks 10 12,10 350,00 Kč 423,50 Kč

76. Kovová úchytka pro svazek kabelů včetně kotvícího materiálu 45 ks 25 30,25 1 125,00 Kč 1 361,25 Kč

77.
Kovová trubka, vnější průměr 16 mm, barva bíla, včetně 
kotvícího materiálu

15 m 140 169,40 2 100,00 Kč 2 541,00 Kč

78. Certifikované ucpávky s požární odolností EI60 29 ks 400 484,00 11 600,00 Kč 14 036,00 Kč

79. Pískové lože 16 m3 450 544,50 7 200,00 Kč 8 712,00 Kč

80. Výstražná fólie rudá, šíře 300 mm 180 m 7,5 9,08 1 350,00 Kč 1 633,50 Kč

81. Pomocný spojovací a instalační materiál 1 kmpl 3000 3630,00 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč

82. Demontáž stávajícího vnější kamery 21 ks 200 242,00 4 200,00 Kč 5 082,00 Kč

83. Demontáž stávajícího vnitřní kamery 5 ks 200 242,00 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč

84. Demontáž napájecího zdroje stávajícího systému CCTV 12 ks 200 242,00 2 400,00 Kč 2 904,00 Kč

85.
Demontáž technologie záznamového zařízení stávajícího 
systému CCTV 

6 hod 490 592,90 2 940,00 Kč 3 557,40 Kč

86. Demontáž stávajícího pracoviště operátora CCTV 2 hod 490 592,90 980,00 Kč 1 185,80 Kč

87.
Demontáž monitoru (pokladna, podatelna, sekretariáty, 
garáže)

5 kmpl 490 592,90 2 450,00 Kč 2 964,50 Kč

88. Demontáž kabeláže stávajícího systému CCTV 20 hod 490 592,90 9 800,00 Kč 11 858,00 Kč

89. Montáž kabelových rozvodů nad podhledem 180 bm 17 20,57 3 060,00 Kč 3 702,60 Kč

90. Prostupy zdivem 80 ks 350 423,50 28 000,00 Kč 33 880,00 Kč

91. Pronájem plošiny 3 dny 3000 3630,00 9 000,00 Kč 10 890,00 Kč

92. Řezání vozovky / chodníku 25 bm 110 133,10 2 750,00 Kč 3 327,50 Kč

93. Rozebrání a následné složení dlažby chodníku 10 bm 1000 1210,00 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč

94. Kabelový výkop v zemi, š=40cm, h=80cm 180 bm 650 786,50 117 000,00 Kč 141 570,00 Kč



95. Uložení kabelového vedení ve výkopu 180 bm 30 36,30 5 400,00 Kč 6 534,00 Kč

96. Zasypání a zhutnění výkopu 180 bm 400 484,00 72 000,00 Kč 87 120,00 Kč

97. Oprava komunikace / chodníku živičnou směsí 25 bm 1500 1815,00 37 500,00 Kč 45 375,00 Kč

98. Připojení k nn rozvodu 4 ks 2000 2420,00 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč

99. Propojení, oživení a zprovoznění celého systému 1 kmpl 25000 30250,00 25 000,00 Kč 30 250,00 Kč

100. Programování a nastavení záznamového zařízení 1 kmpl 15000 18150,00 15 000,00 Kč 18 150,00 Kč

101. Instalace SW na stávající PC 3 hod 1500 1815,00 4 500,00 Kč 5 445,00 Kč

102. Pomocné práce a příprava 1 kmpl 50000 60500,00 50 000,00 Kč 60 500,00 Kč

103. Zkušební provoz 1 kmpl 10000 12100,00 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč

104.
Úprava nastavení systému po vyhodnocení zkušebního 
provozu

1 kmpl 5000 6050,00 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč

105. Výchozí revize a odzkoušení systému 1 kmpl 20000 24200,00 20 000,00 Kč 24 200,00 Kč

106.
Zaškolení obsluhy, dodavatelská dokumentace, návod k 
obsluze zařízení 

1 kmpl 15000 18150,00 15 000,00 Kč 18 150,00 Kč

107. Ostatní stavební přípomoce 1 kmpl 30000 36300,00 30 000,00 Kč 36 300,00 Kč

1. Optický pigtail LC, singlemode OS2 9/125 μm, 2m 12 ks 70 84,7 840,00 Kč 1 016,40 Kč

2. Ochrana svaru, délka 60 mm 12 ks 360 435,6 4 320,00 Kč 5 227,20 Kč

3. Pomocný spojovací a instalační materiál 1 kmpl 1000 1210 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč

4. Zazálohování a odstavení systému CCTV z provozu 1 hod 1500 1815 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč

5.
Demontáž příslušenství CCTV v serverovně v 2.NP a 
přemístění včetně montáže v serverovně v 1.NP

4 hod 490 592,9 1 960,00 Kč 2 371,60 Kč

6. Úprava kabelových rozvodů 4 hod 490 592,9 1 960,00 Kč 2 371,60 Kč

7.
Propojení, oživení a uvedení do provozu celého systému 
CCTV

4 hod 800 968 3 200,00 Kč 3 872,00 Kč

8. Pomocné práce a příprava 1 kmpl 3000 3630 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč

1. Hrubé úklidové práce 1 kmpl 35000 42350 35 000,00 Kč 42 350,00 Kč

2. Ekologická likvidace vzniklých odpadů 1 kmpl 40000 48400 40 000,00 Kč 48 400,00 Kč

3. Dokumentace skutečného provedení stavby 1 kmpl 35000 42350 35 000,00 Kč 42 350,00 Kč

4. Mimostaveništní doprava 1 kmpl 20000 24200 20 000,00 Kč 24 200,00 Kč

5. PPV /přidružené pracovní výkony 1 kmpl 60000 72600 60 000,00 Kč 72 600,00 Kč

Celková cena bez DPH 1 997 146,00 Kč

Celková cena s DPH 2 416 546,66 Kč

Přemístění serverovny

Ostatní
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Příloha č. 2 – Oznamování a odstraňování záručních vad, sankce 

 

1. Hlášení záručních vad 

Za účelem hlášení záručních vad zabezpečuje Dodavatel bezchybný provoz 

ServiceDesku (tj. prostředí pro evidenci a vypořádání požadavků a nahlášených 

incidentů) po dobu záruční doby dle této Smlouvy (dále v textu této přílohy také 

jen „Incidenty“ nebo „Záruční vady“). ServiceDesk není technicky provozován 

Objednatelem. Dodavatel zřídí oprávněným zástupcům Objednatele uživatelské účty 

a potřebná oprávnění pro vstup do ServiceDesku. Nahlašování Incidentů 

v ServiceDesku probíhá prostřednictvím zabezpečeného uživatelského účtu, který 

Dodavatel zřídí zástupcům Objednatele. Zástupce Objednatele, používající 

ServiceDesk, musí minimálně identifikovat typ požadované služby a uvést stručný popis 

požadavku. Nad rámec ServiceDesku budou zástupci Smluvních stran používat 

telefonní formu komunikace, případně osobní styk. 

ServiceDesk je pro elektronická hlášení přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (24x7), 

s minimální dostupností 98 % denně. Pro telefonická hlášení je dispečer ServiceDesku 

dostupný v pracovní dny v pracovní době od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

Nahlásí-li Objednatel Dodavateli závadu na Kamerovém systému, je povinností 

Dodavatele zajistit bezplatně příjezd servisního technika na místo plnění [tam a zpět] 

za účelem detekce problému. Dodavatel je povinen odstranit Záruční vady bezplatně, 

a to ve lhůtách uvedených v čl. 3. této přílohy, které se budou odvíjet od kategorie 

Záruční vady nahlášené Objednatelem. 

 

2.  Klasifikace Záručních vad  

Záruční vada může mít jednu ze tří klasifikací (priorit), a to na základě posouzení 

a kategorizace Objednatelem ve vazbě na to, jak Záruční vada ovlivní funkčnost 

provozovaného Kamerového systému. 

Klasifikace Záručních vad: 

•  Havárie, kritický stav – stav Kamerového systému či jeho komponenty, 

který neumožňuje plnění základních funkcí Kamerového systému nebo je provoz 

systému v rozporu se zákonnými požadavky/nařízeními a nebo je v rozporu 

s dalšími požadavky Objednatele, 

•  Výpadek – stav Kamerového systému či jeho komponenty umožňující plnění 

základních funkcí Kamerového systému za mimořádných provozních opatření 

(např. provizorní provoz s omezenými funkcemi, vynaložením většího úsilí 

či se zvýšenými náklady), 

•  Závada – stav Kamerového systému či jeho komponenty umožňující plnění funkcí 

Kamerového systému, avšak s vyskytujícími se drobnými chybami, které nebrání 

provozu nebo mají zcela minimální vliv na řádný provoz Kamerového systému. 
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3. Lhůty pro odstranění Záručních vad: 

Kategorie Incidentu 
Lhůta pro 
odpověď 

Lhůta pro odstranění Incidentu (FixTime) 

Havárie, kritický stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Výpadek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Závada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Kategorizaci Záručních vad určuje Objednatel. 

 

4. Sankce za prodlení s odstraňováním Záručních vad: 

 
Název parametru 

Hodnota 
sankce v Kč 

Popis výpočtu 

1. 
Nedostupnost služby 
Podpora a aplikace 
ServiceDesk 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

2. 
Lhůta pro odstranění 
Havárie 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

3. 
Lhůta pro odstranění 
Výpadku 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

4. 
Lhůta pro odstranění 
Závady 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
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Příloha č. 3 – Seznam členů týmu 

 

Pořadové číslo Jméno a příjmení Pozice Zaměření 

1. xxxxxxxxxx Vedoucí týmu Technik 

2. xxxxxxxxxx Člen týmu Revizní technik 

3. xxxxxxxxxx Člen týmu Technik 

4. xxxxxxxxxx Člen týmu Technik 

5. xxxxxxxxxx Člen týmu Revizní technik 

6. xxxxxxxxxx Člen týmu Projektant 

 


