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SMLOUVA O DÍLO č. 1755/2019 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Česká republika – Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření 
předsedy Městského soudu v Praze Spr 2068/2019 ze dne 5. 11. 2019  
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 
bankovní spojení: ČNB 
č.ú.: 2928021/0710 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 
Trade FIDES, a.s. 
se sídlem Dornych 57, 617 00 Brno  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988 
zastoupená Tomášem Juráněm, členem představenstva  
IČO: 619 74 731 
DIČ: CZ619 74 731 
bankovní spojení: KB, a.s., Brno - město 
č.ú.: 6987310257/0100 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 
 
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je provedení obnovy PZTS, která spočívá v demontáži 

zabezpečovací ústředny včetně rozšiřujících sběrnicových modulů a jejich náhradou za 
systém moderní koncepce vyhovující dnešním potřebám uživatele, disponující 
dostatečnou kapacitní rezervou, splňující současnou legislativu, certifikovaný 
akreditovanou zkušebnou a platným certifikátem NBÚ. 
Je počítáno s upgradem instalované řídící jednotky ASSET, která je v současné době 
využívána pro přístup do zabezpečené oblasti. K této řídící jednotce budou postupně 
přepojovány stávající sběrnice PZTS na kterých budou vyměněné rozšiřující sběrnicové 
moduly. Stávající detektory a kabelové rozvody zůstanou nadále využité. Součástí obnovy 
systému je dále přepojení přenosového zařízení k upgradované řídící jednotce tak, aby v 
původním rozsahu zůstal zachován přenos poplachových a provozních zpráv na pult 
centralizované ochrany Policie ČR. Tak bude postupně modernizován celý systém při 
zajištění funkčnosti střežených prostor v maximálně možném rozsahu. Po přepojení 
všech prvků k řídící jednotce ASSET bude stávající ústředna GALAXY 512 
demontována (dále jen „dílo“). Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy. 
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2. Místo provádění díla - objekt Městského soudu v Praze, Spálená 6/2, Praha 2.  
 
3. Součástí díla jsou i veškeré další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 

aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
v souladu  
4.1 s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,  
4.2 s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), 

4.3 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
4.4 s obecně závaznými právními předpisy a 
4.5 se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách obsažených ve vyhlášení zadávacího řízení v Národním 
elektronickém nástroji (NEN). 

 
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 

z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 
k předmětu díla.  

 
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
 
7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku II. této Smlouvy, které budou 

nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě 
uzavřeného dodatku k této Smlouvě. 

 
 

III. 
Čas plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a předat toto dílo 

objednateli nejpozději do 35 (slovy: třicetipěti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí 
díla včetně zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících provozu. 

 
2. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání této Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní 
povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., 
prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, 
doba stanovená v čl. III. odst. 1. této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu 
nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen 
neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o 
vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav 
vyšší moci bude trvat déle než jeden (1) měsíc, má kterákoli ze smluvních stran právo 
odstoupit od této Smlouvy.  
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IV. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

646 375,95 Kč s DPH (slovy: šestsetčtyřicetšesttisíctřistasedmdesátpět korun a 
devadesátpět haléřů).  
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.  

 
2. Rozpis ceny v Kč: 

cena bez DPH 534 195,- Kč (slovy pětsettřicetčtyřitisícstodevadesátpět korun) 
DPH 21% 112 180,95 Kč (slovy stodvanácttisícstoosmdesát korun a devadesátpět haléřů) 
celková cena s DPH 646 375,95 Kč (slovy šestsetčtyřicetšesttisíctřistasedmdesátpět 
korun a devadesátpět haléřů) 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také 
veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této Smlouvy ze zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto 
povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také poplatky za uložení 
odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy. 

      
4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být písemně potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele.  
 

5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným 
zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 
bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 

tohoto důvodu má právo čerpání v opodstatněných případech upravovat. 
 
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 
 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. V. odst. 4. této Smlouvy. 
 
4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně po splnění věcných a termínových 

podmínek. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný 
soupis provedených prací a dodávek. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených 
prací a dodávek slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce. 
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5. Faktura doručená objednateli a vystavená zhotovitelem v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů musí být objednateli 
doručena do pěti (5) pracovních dnů od vystavení, musí mít náležitosti daňového dokladu 
stanovené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a v ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., OZ. Přílohou faktury musí být potvrzený 
soupis skutečně provedených prací a dodávek. Splatnost faktury je stanovena do třiceti 
(30) kalendářních dnů od data vystavení faktury zhotovitelem. Povinnost úhrady je 
splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud 
faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku a požadované 
právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli k 
opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku vystavení 
opravené či doplněné faktury zhotovitelem. 
 

6. Zhotovitelem vystavená faktura bude doručena v listinné podobě včetně všech příloh na 
adresu sídla objednatele, nebo doručena elektronicky do e-mailové schránky objednatele: 

 ve formátu PDF. 
 
 

VI. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 
zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 
třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 
 
3. Zhotovitel zajistí při provádění díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se 
zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, 
týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými 
látkami.  
 

4. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele; veškeré hlučné a velmi 
prašné práce budou prováděny mimo pracovní dobu objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného 
poddodavatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil. 

7. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou. 
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8. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 
dobu jejich užívání. 

 
 

VII. 
Oprávněné osoby 

 
1. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

ve věcech ekonomických i technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a 
odsouhlasení faktur:  

 
  

 
2. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez 

omezení rozsahu včetně předání díla: 
   

 
3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 
 
 

VIII. 
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,  

škody vzniklé prováděním díla 
 

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, 
které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však 
nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla.  
 
3. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této 

Smlouvy, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči 
třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit 
újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat 
minimálně výši nabídkové ceny dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy.  

 
4. Případné změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
 
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

 
1. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel samostatný zápis (protokol) vč. zápisu o 

odstranění vad a nedodělků, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel 
povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. 
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2. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro zhotovení díla, dílo bylo objednatelem 
zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí 
objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. 

 
3. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady plnění. 
 

4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
 

5. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho 
užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. 
Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 
 

6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 
 

X. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční 
doby za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, 
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce šedesáti (60) měsíců, 
začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
2. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění 
vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  
 

3. Ustanovením čl. X. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této 
Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 
této Smlouvy.  
 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení 
vad a práce provede ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na 
technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 
strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 
přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování 
vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 
odstranění vady.   
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5. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 
vzniku vady. 

 
 

XI. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 
den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. 
odst. 1 této Smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

 
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. X. této 

Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové  ceny díla 
uvedené v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této Smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

 
5. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování vady je zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 
postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 10.000 Kč. 

 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 
 
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 
9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. V. této Smlouvy. 
 
10. Odstoupením od této Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 
 

XII. 
Ukončení Smlouvy 

1. Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ. 
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2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto 
smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od této 
Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. 

 
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 

4. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele 
za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 
trvat i po ukončení této Smlouvy. 

 
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      
 
 

XIII. 
Zvláštní ustanovení 

 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení 
této Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů. 
 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje smlouvu dle 
předmětného zákona uveřejnit. 

 
 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  
 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
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3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a 
§ 1800 OZ se nepoužijí.  

 
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

 
7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouvy byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
 
 

XV. 
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

1. Způsob výpočtu jednotkových cen  - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 

2. Kopie pověření Spr 2068/2019 ze dne 5. 11. 2019 
 
 
 
        V Praze dne                                                       V Praze dne  
 

             za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Michael Mrzkoš, LL.M. 
ředitel správy Městského soudu v Praze 

 

za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tomáš Juráň 
člen představenstva 

 
  

 



Příloha č. 1 SOD č. 1755/2019_Způsob výpočtu jednotkových cen

Položka Množství   MJ Cena MJ  v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč /MJ Cena MJ v Kč s DPH
Cena celkem v Kč bez 

DPH
 DPH v Kč Cena celkem v Kč s DPH

Dodávka a montáž PZTS
Upgrade stávající řídící jednotky ASSET na verzi 808R 1 kmpl 24 000,00 5 040,00 29 040,00 24 000,00 5 040,00 29 040,00

Napájecí zdroj ústředny PWR 533 1 ks 9 700,00 2 037,00 11 737,00 9 700,00 2 037,00 11 737,00

Záložní akumulátor zdroje ústředny 12V/65Ah 1 ks 4 392,00 922,32 5 314,32 4 392,00 922,32 5 314,32

Externí napájecí zdroj PWR 533 2 ks 9 700,00 2 037,00 11 737,00 19 400,00 4 074,00 23 474,00

Záložní akumulátor externího zdroje 12V/65Ah 2 ks 4 392,00 922,32 5 314,32 8 784,00 1 844,64 10 628,64

Galvanický opakovač a rozbočovač datové sběrnice OP-2 v krytu 2 ks 3 400,00 714,00 4 114,00 6 800,00 1 428,00 8 228,00

Klávesnice KMU-4 10 ks 3 900,00 819,00 4 719,00 39 000,00 8 190,00 47 190,00

Koncentrátot LML-8 v krytu 49 ks 2 900,00 609,00 3 509,00 142 100,00 29 841,00 171 941,00

Modul RELIN-1 jednoho relé k připojení k LML-8 2 ks 280,00 58,80 338,80 560,00 117,60 677,60

Modul RELIN-4 čtyř relé k připojení k LML-8 1 ks 900,00 189,00 1 089,00 900,00 189,00 1 089,00

Dveřní modul ASSET 10 2 ks 4 600,00 966,00 5 566,00 9 200,00 1 932,00 11 132,00

Bezkontaktní čtečka - kompatibilní se stávajícím přístupovým systémem, typ bude upřesněn 2 ks 3 060,00 642,60
3 702,60 6 120,00 1 285,20 7 405,20

Počítač - server, 19" case do racku / ATX-500W / HDMI+DVI+VGA / CPU i5-8400 / 8GB / 240SSD / W10P / 
klávesnice, myš 1 ks 16 800,00 3 528,00

20 328,00 16 800,00 3 528,00 20 328,00

SW Asset small server pro komunikaci 1 říd. jednotky ASSET v LAN 1 ks 9 900,00 2 079,00 11 979,00 9 900,00 2 079,00 11 979,00

SW Asset Klient pro správu a ovládání systémů ASSET z PC 1 ks 9 000,00 1 890,00 10 890,00 9 000,00 1 890,00 10 890,00

Nestíněný konektor RJ45, 8p8c 4 ks 4,00 0,84 4,84 16,00 3,36 19,36

Přepínač ATEN CS-1308A, 8x port KVM PS/2+USB, do racku 1 ks 4 974,00 1 044,54 6 018,54 4 974,00 1 044,54 6 018,54

KVM sdružený kabel ATEN 2L-5202UP pro CS-12xx, USB, 2m 5 ks 498,00 104,58 602,58 2 490,00 522,90 3 012,90

Kabelové rozvody
Nestíněný datový kabel 4x2xAWG24, Cat.5E, UTP 20 m 7,60 1,60 9,20 152,00 31,92 183,92

Stíněný datový kabel 4x2xAWG24, Cat.5E, FTP 20 m 9,40 1,97 11,37 188,00 39,48 227,48

Stíněný sdělovací kabel FI-H06 20 m 6,50 1,37 7,87 130,00 27,30 157,30

Napájecí kabel H05VV-F 2x1,5 20 m 12,40 2,60 15,00 248,00 52,08 300,08

Silový kabel CYKY-J 3x1,5 10 m 14,50 3,05 17,55 145,00 30,45 175,45

Lišta vkládací LHD 20x 20, bílá, 2m 6 m 15,60 3,28 18,88 93,60 19,66 113,26

Lišta vkládací LHD 40x 20, bílá, 2m 6 m 27,40 5,75 33,15 164,40 34,52 198,92

Přepojení ústředny s objektovým zařízením
Elektroinstalační krabice GEWISS ,  300x220x120 2 ks 489,00 102,69 591,69 978,00 205,38 1 183,38

XPORT modul - deska převodníku sériové linky na 10/100Base-TX, napájení 12V 2 ks 2 520,00 529,20 3 049,20 5 040,00 1 058,40 6 098,40

Mediakonvertor DH-PFS3102-1T převodník metalické ethernet datové sítě na optické vedení, 1x RJ45, 1x SFP port, 
napájení 12V 2 ks 720,00 151,20

871,20 1 440,00 302,40 1 742,40

1x SFP modul miniGBIC s LC konektorem, určeným pro optické vedení multimode 50/125μm s dosahem do 550m 2 ks 650,00 136,50
786,50 1 300,00 273,00 1 573,00

DIN lišta TS35/Zn 30cm 2 ks 21,20 4,45 25,65 42,40 8,90 51,30

Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 0.5m, barva šedá, H5ULG00K5G 2 ks 33,50 7,04 40,54 67,00 14,07 81,07

Optický propojovací kabel SCHRACK HLP25LL01F, duplex LC-LC 50/125 OM2, 1m 1 ks 417,00 87,57 504,57 417,00 87,57 504,57

Optický propojovací kabel SCHRACK HLP25LL02F, duplex LC-LC 50/125 OM2, 2m 1 ks 505,00 106,05
611,05 505,00 106,05 611,05

Optický propojovací kabel SCHRACK HLP25LL10F, duplex LC-LC 50/125 OM2, 10m 1 ks 814,00 170,94 984,94 814,00 170,94 984,94

Optická zásuvka KE-ZAS-OPT pro dva adaptér LC duplex, na povrch 1 ks 124,00 26,04 150,04 124,00 26,04 150,04

Adaptér LC duplex pro optickou zásuvku, multimode 2 ks 158,00 33,18 191,18 316,00 66,36 382,36

Optická spojka LC-Duplex do optické vany, zircon, MM, SCHRACK HMOLE0005 2 ks 158,00 33,18 191,18 316,00 66,36 382,36

Optická kazeta pro 12 svárů včetně víčka, SCHRACK HLZPZCC005 a HLZPZCD-02 1 ks 270,60 56,83 327,43 270,60 56,83 327,43

Pigtail LC 50/125µm OM2, délka 2m, SHRACK HLP05L002E 8 ks 117,00 24,57 141,57 936,00 196,56 1 132,56

Ochrana svárů 60 mm, SCHRACK CSCOR00507 8 ks 20,00 4,20 24,20 160,00 33,60 193,60

Univerzální optický kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM2,LS0H-3, Dca 70 m 36,20 7,60 43,80 2 534,00 532,14 3 066,14

Elektroinstalační trubka 2316/LPE-2 20 m 5,95 1,25 7,20 119,00 24,99 143,99

Lišta vkládací LHD 20x 20, bílá, 2m 20 m 15,60 3,28 18,88 312,00 65,52 377,52

Drobný instalační materiál 1 ks 5 000,00 1 050,00 6 050,00 5 000,00 1 050,00 6 050,00

PZTS a EKV
Export nastavení stávajícího systému PZTS 6 hod 500,00 105,00 605,00 3 000,00 630,00 3 630,00

Demontáž ústředny / řídící jednotky 2 kmpl 800,00 168,00 968,00 1 600,00 336,00 1 936,00

Montáž řídící jednotky 1 ks 1 400,00 294,00 1 694,00 1 400,00 294,00 1 694,00

Přepojení stávajících sběrnicových linek PZTS a EKV k nové řídící jednotce 1 kmpl 600,00 126,00 726,00 600,00 126,00 726,00

Programování základních parametrů systému 25 hod 500,00 105,00 605,00 12 500,00 2 625,00 15 125,00

Demontáž zdroje 2 ks 240,00 50,40 290,40 480,00 100,80 580,80

Montáž zdroje s dobíječem v OC skříni 3 ks 525,00 110,25 635,25 1 575,00 330,75 1 905,75

Instalace akumulátoru 3 ks 117,00 24,57 141,57 351,00 73,71 424,71

Montáž galvanického opakovače a rozbočovače datové sběrnice 2 ks 450,00 94,50 544,50 900,00 189,00 1 089,00

Demontáž klávesnice 10 ks 150,00 31,50 181,50 1 500,00 315,00 1 815,00

Montáž klávesnice 10 ks 350,00 73,50 423,50 3 500,00 735,00 4 235,00

Demontáž expanderu 49 ks 450,00 94,50 544,50 22 050,00 4 630,50 26 680,50

Montáž expanderu 49 ks 700,00 147,00 847,00 34 300,00 7 203,00 41 503,00

Montáž modulu výstupu 3 ks 117,00 24,57 141,57 351,00 73,71 424,71

Přepojení a odporování detektorů / koncentrátor 49 ks 1 200,00 252,00 1 452,00 58 800,00 12 348,00 71 148,00

Demontáž rozvodného členu 2 ks 150,00 31,50 181,50 300,00 63,00 363,00

Montáž rozvodného členu 2 ks 350,00 73,50 423,50 700,00 147,00 847,00

Demontáž čtečky 2 ks 100,00 21,00 121,00 200,00 42,00 242,00

Montáž čtečky 2 ks 220,00 46,20 266,20 440,00 92,40 532,40

Oživení systému náklady na 1 čtečku 2 ks 117,00 24,57 141,57 234,00 49,14 283,14

Přepojení dveřního otvírače 2 ks 50,00 10,50 60,50 100,00 21,00 121,00

Instalace a oživení PC 1 ks 525,00 110,25 635,25 525,00 110,25 635,25

Instalace OS a nastavení PC 3 hod 500,00 105,00 605,00 1 500,00 315,00 1 815,00

Instalace SW Asset sever 1 kmpl 500,00 105,00 605,00 500,00 105,00 605,00

Instalace SW Asset Klient 1 kmpl 500,00 105,00 605,00 500,00 105,00 605,00

Zakončení datového kabelu 4 ks 25,00 5,25 30,25 100,00 21,00 121,00

Instalace přepínače 1 ks 240,00 50,40 290,40 240,00 50,40 290,40

Instalace sdruženého kabelu včetně připojení koncového zařízení 5 ks 80,00 16,80 96,80 400,00 84,00 484,00

Kabelové rozvody
Montáž kabelových rozvodů v instalační liště 12 m 118,00 24,78 142,78 1 416,00 297,36 1 713,36

Montáž kabelových rozvodů do stávající trasy 25 m 50,00 10,50 60,50 1 250,00 262,50 1 512,50

Přepojení ústředny s objektovým zařízením
Montáž krabice na om. 2 ks 117,00 24,57 141,57 234,00 49,14 283,14

Montáž a nastavení IP převodníku 2 ks 780,00 163,80 943,80 1 560,00 327,60 1 887,60

Montáž mediakonvertoru 2 ks 175,00 36,75 211,75 350,00 73,50 423,50

Instalace modulu do akt.prvku 2 ks 146,00 30,66 176,66 292,00 61,32 353,32

Instalace patch kabelu 5 ks 9,00 1,89 10,89 45,00 9,45 54,45

Montáž optické zásuvky na povrch 1 ks 117,00 24,57 141,57 117,00 24,57 141,57

Montáž optické spojky / adaptéru 4 ks 47,00 9,87 56,87 188,00 39,48 227,48

Montáž optické kazety 1 ks 29,00 6,09 35,09 29,00 6,09 35,09

Zakončení optického kabelu - svár pigtail 8 ks 250,00 52,50 302,50 2 000,00 420,00 2 420,00

Montáž kabelových rozvodů v instalační liště 40 m 118,00 24,78 142,78 4 720,00 991,20 5 711,20

Montáž kabelových rozvodů do stávající trasy 30 m 50,00 10,50 60,50 1 500,00 315,00 1 815,00

Propojení řídící jednotky s objektovým zařízením 1 ks 600,00 126,00 726,00 600,00 126,00 726,00

Vytvoření tabulky událostí včetně souboru pro import do PCO Policie ČR 1 kmpl 2 400,00 504,00 2 904,00 2 400,00 504,00 2 904,00

VRN - součinnost se servisní organizací objektového zařízení 2 hod 10 050,00 2 110,50 12 160,50 20 100,00 4 221,00 24 321,00

VRN - doprava a ztráta času na cestě technika servisní organizace objektového zařízení 1 kmpl 10 000,00 2 100,00 12 100,00 10 000,00 2 100,00 12 100,00

Společné
Pomocné práce a příprava 8 hod 350,00 73,50 423,50 2 800,00 588,00 3 388,00

C E L K E M cena uvedená ve smlouvě o dílo (vložte do NEN)  534 195,00 112 180,95 646 375,95



PŘEDSEDA 
MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE 

JUDr. Libor Vávra 

Vážený pane řediteli, 

V Praze dne 5. listopadu 2019 
Spr 2068/2019 

v souladu s § 6 a § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Vás s účinností od 
ll. listopadu 2019 pověřuji k níže uvedeným právním úkonům jménem České republiky -
Městského soudu v Praze souvisejících s výkonem práva hospodařit se všemi objekty státu 
v příslušnosti Městského soudu v Praze a movitým i nemovitým majetkem Městského soudu 
v Praze: 

I. 
Rozsah pověření 

1) k odsouhlasení úkonů a schválení veškerých dokumentů týkajících se zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VZMR dle ZZVZ"), a to až do výše 6.000.000,
Kč bez DPH, 

2) ke schválení investičních záměrů a formulářů v databázi systému SMVS (správa majetku 
ve vlastnictví státu) při zajišťování investičních i neinvestičních akcí v rámci systému 
programového financování u akcí s celkovými náklady až do výše 6.000.000,- Kč 

bez DPH, 

3) k projednávání a schválení objednávek, faktur a uzavírání smluv na VZMR dle ZZVZ 
investičního i neinvestičního charakteru s výjimkou objednávek, faktur nebo smluv 
týkajících se závazků hrazených z prostředků FKSP, a to až do výše 6.000.000,- Kč 

bez DPH, 

4) k projednávání a schválení nájemních smluv, 

5) k projednávání a schválení zápisů o převodu nebo výpůjčce majetku státu s organizačními 
složkami státu, 

6) k rozhodování a schválení všech dokumentů (včetně rozhodnutí o nepotřebnosti dle 
ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích) souvisejících s nabýváním a vyřazováním majetku 
České republiky - Městského soudu v Praze. 

II. 
Ukončení předchozích pověření 

1) ukončuje se poverem k vystupování v právních vztazích jménem České republiky -
Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2010, vedené pod Spr 230/2010, 
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2) ukončuje se pověření k vystupování v právních vztazích jménem České republiky -
Městského soudu v Praze souvisejících s právem hospodařit s areálem Jiráskova 165, 
Hostivice ze dne 4. ll . 2013, vedené pod Spr 254 7/2013, 

3) ukončuje se pověření k vystupování v právních vztazích jménem České republiky -
Městského soudu v Praze souvisejících s právem hospodařit s Justičním areálem Na 
Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10- Vršovice ze dne 26. 4. 2019, vedené 
pod Spr 1255/2019. 

JU
předseda Městského soudu v Praze 

Pověření přijímám 

:;:;:-------
ředitel správy Městského soudu v Praze 
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