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Ev. číslo smlouvy: S-288-330/2019 

Číslo jednací: 10/2019-330-SML 

Výtisk č. 3 

 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH PORADENSKÝCH A 

DALŠÍCH SLUŽEB  

V RESORTU MINISTERSTVA DOPRAVY, 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy 

 

Sídlo:   nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO:   66003008 

DIČ:   CZ66003008  

Zastoupená:  Mgr. Martinem Vavřinou, státním tajemníkem 

Bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. CENDIS, s.p. 

 

Sídlo:   nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO:   00311391 

DIČ:   CZ00311391 

Zastoupená:  Ing. Janem Paroubkem, pověřeným řízením státního podniku 

Bankovní spojení: 

č. účtu:   

státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 

ALX, vložka 706  

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou smlouvu o poskytování 

odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy 

(dále jen „Smlouva“). 

 

Objednatel a Poskytovatel (dále jen „smluvní strany“) vědomi si svých závazků v této 

Smlouvě obsažených a v úmyslu být touto Smlouvou vázáni, dohodli se na následujícím znění 

této Smlouvy: 
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PREAMBULE 

 

A) Objednatel je ústředním orgánem státní správy ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, a to ve věcech dopravy, a zároveň odpovídá za tvorbu státní politiky 

v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti taktéž za její uskutečňování. 

 

B) Poskytovatel je státním podnikem, tedy právnickou osobou, provozující podnikatelskou 

činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost ve smyslu zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, který byl založen 

Českou republikou, jejímž jménem vykonává funkci zakladatele Objednatel. 

 

C) Zakládací listina Poskytovatele, která určuje předmět činnosti Poskytovatele, umožňuje 

Poskytovateli vykonávat činnosti, které tvoří předmět této Smlouvy. 

 

D) Vzhledem k zájmu smluvních stran spolupracovat ve výše uvedených oblastech, rozhodly 

se smluvní strany uzavřít tuto Smlouvu a stanovit tak závazná pravidla své budoucí 

spolupráce. 
 

E) Tato Smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), a to s odkazem na ustanovení § 11 ZZVZ. 
 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1.1. Poskytovatel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli plnění 

v oblastech spadajících do předmětu činností Poskytovatele vymezených v Zakládací 

listině Poskytovatele, a to v rozsahu vymezeném v této Smlouvě zahrnující poskytování  

 

1.1.1. poradenských a konzultačních služeb ze strany Poskytovatele v souvislosti 

s výkonem a správou agend Objednatele a jeho podřízených organizací, a to 

zejména v oblastech metodického a odborného vedení projektů, projektového 

řízení, zpracování studií, analýz a administrace projektů; 

 

1.1.2. poradenských a konzultačních služeb ze strany Poskytovatele v oblasti procesního, 

organizačního, bezpečnostního, technického a právního poradenství; 

 

1.1.3. poradenských a konzultačních služeb ze strany Poskytovatele v oblasti 

informačních technologií včetně poskytování, resp. zajišťování odborných 

technických kapacit podle potřeb Objednatele a v souvislosti s výkonem jemu 

zákonem svěřených činností; 

 

1.1.4. služeb provozu, správy, podpory a rozvoje informačních systémů spravovaných 

nebo provozovaných Objednatelem a/nebo jeho podřízenými organizacemi dle 

potřeb Objednatele a v souvislosti s výkonem jemu zákonem svěřených činností, 

včetně služeb poskytování technické infrastruktury pro tyto systémy; 

 

1.1.5. dodávek a děl souvisejících s informačními systémy spravovanými  

nebo provozovanými Objednatelem a/nebo jeho podřízenými organizacemi dle 
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potřeb Objednatele a v souvislosti s výkonem jemu zákonem svěřených činností; 

 

1.1.6. datových analýz souvisejících se zajišťováním veřejných služeb v přepravě 

cestujících dle potřeb Objednatele a v souvislosti s výkonem jemu zákonem 

svěřených činností v této oblasti. 

 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle této 

Smlouvy výhradně na základě a za podmínek stanovených v konkrétních písemných 

objednávkách Objednatele učiněných v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany činí 

nesporným, že konkrétní vymezení rozsahu a předmětu plnění Poskytovatele bude vždy 

specifikováno v konkrétní písemné objednávce Objednatele dle této Smlouvy. 

 

1.3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že Objednatel není povinen 

požadovat od Poskytovatele plnění předvídané touto Smlouvou, tedy čerpat plnění 

Poskytovatele v této Smlouvě uvedená, a to ani v minimálním rozsahu, aniž by 

Poskytovateli vznikl jakýkoli finanční nárok. Objednatel je současně oprávněn požadovat 

plnění v této Smlouvě specifikované též od třetích stran odlišných od Poskytovatele. 

 

1.4. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za plnění, poskytnutá na základě této 

Smlouvy, cenu těchto plnění, a to ve výši a způsobem, stanoveným dále v této Smlouvě. 

 

1.5. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem součinnost nezbytnou pro řádné 

plnění jejich povinností z této Smlouvy vyplývajících. Smluvní strany se zejména 

zavazují informovat se bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, 

které mají nebo mohou mít vliv na řádné plnění povinností smluvních stran dle této 

Smlouvy. 

 

 

2. POSKYTOVÁNÍ KONKRÉTNÍHO PLNĚNÍ  

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že konkrétní plnění Poskytovatele na základě této Smlouvy 

bude realizováno vždy výhradně na základě písemných objednávek Objednatele, 

učiněných v souladu s touto Smlouvou a podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn kdykoli po dobu trvání této 

Smlouvy požadovat po Poskytovateli poskytnutí konkrétního plnění dle této Smlouvy, 

a to prostřednictvím písemného pokynu Objednatele, podepsaného oprávněnou osobou 

Objednatele a doručeného Poskytovateli na adresu, uvedenou na titulní straně této 

Smlouvy, nebo na adresu písemně sdělenou Poskytovatelem. 

 

2.3. Vzor písemného pokynu Objednatele dle tohoto článku je obsažen v Příloze č. 2 této 

Smlouvy. 

 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je povinen, nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů ode dne doručení písemného pokynu Objednatele, splňujícího náležitosti dle této 

Smlouvy, písemně sdělit Objednateli, zda písemný pokyn Objednatele akceptuje či nikoli, 

případně písemně sdělit své výhrady k písemnému pokynu Objednatele a/nebo navrhnout 

jeho změnu. V případě, že předpokládaná hodnota konkrétního plnění specifikovaného 

v písemném pokynu Objednatele překročí celkovou cenu plnění sjednanou na základě 

této Smlouvy, musí sdělit Poskytovatel Objednateli, že písemný pokyn Objednatele 
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neakceptuje. 

 

2.5. Pokud Poskytovatel ve lhůtě dle odst. 2.4 této Smlouvy písemně nesdělí Objednateli,  

že písemný pokyn Objednatele neakceptuje nebo písemně nenavrhne Objednateli 

provedení změn parametrů, uvedených v písemném pokynu Objednatele, má se za to,  

že písemný pokyn Objednatele akceptuje. 

 

2.6. Sdělí-li Poskytovatel ve lhůtě dle odst. 2.4. této Smlouvy návrhy na změnu písemného 

pokynu Objednatele, je Objednatel oprávněn se ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů vyjádřit 

a uvést, zda změny, navržené Poskytovatelem, akceptuje či nikoli. Akceptuje-li 

Objednatel písemně změny, navržené Poskytovatelem, považuje se písemný pokyn 

Objednatele ve znění změn, navržených Poskytovatelem, za schválený oběma smluvními 

stranami. Nesdělí-li Objednatel ve stanovené lhůtě Poskytovateli, že s navrženými 

změnami souhlasí nebo sdělí-li Poskytovateli, že navržené změny neakceptuje, považuje 

se písemný pokyn Objednatele za odmítnutý. 

 

2.7. Na základě písemného pokynu Objednatele, akceptovaného smluvními stranami 

v souladu s podmínkami, stanovenými v tomto článku, vystaví Poskytovatel písemnou 

nabídku, kterou předloží ke schválení Objednateli. Objednatel na základě schválené 

nabídky vystaví písemnou objednávku, která bude odkazovat na příslušný písemný pokyn 

a schválenou nabídku Poskytovatele dle této Smlouvy.  
 

2.8. Písemná objednávka Objednatele může být ze strany Poskytovatele odmítnuta pouze 

v případě, kdy se neshoduje s akceptovaným písemným pokynem Objednatele nebo 

nabídkou Poskytovatele. Takové odmítnutí však musí být doručeno Objednateli 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení objednávky Poskytovatelem. 

 

2.9. Smluvní strany se dohodly, že výstupy činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy, 

poskytnuté v tištěné či elektronické podobě, nebo v podobě osobních konzultací, 

v závislosti na povaze konkrétní činnosti Poskytovatele, budou v případě, kdy tak stanoví 

objednávka Objednatele, akceptovány Objednatelem na základě písemného přehledu 

poskytnutého plnění zpracovaného Poskytovatelem v souladu s touto Smlouvou. 

 

2.10. Smluvní strany se dohodly, že písemná objednávka Objednatele, učiněná dle této 

Smlouvy, může být předčasně ukončena, a to: 

2.10.1. písemnou dohodou smluvních stran podle ustanovení § 1981 občanského 

zákoníku, přičemž účinky ukončení objednávky nastanou k okamžiku, 

stanovenému v takovéto dohodě; nebude-li takový okamžik stanoven, pak tyto 

účinky nastanou ke dni podpisu dohody oběma smluvními stranami; součástí 

dohody bude vypořádání vzájemných závazků a pohledávek; 

 

2.10.2. písemným odstoupením od objednávky kteroukoliv ze smluvních stran,  

a to za podmínek, stanovených v ustanovení § 2002 občanského zákoníku,  

v případě podstatného porušení této Smlouvy jednou ze smluvních stran; 

objednávka Objednatele je v takovém případě ukončena dnem doručení 

písemného odstoupení druhé smluvní straně. 
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3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

 

3.1. Místem plnění je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany v písemné 

objednávce jinak. 

 

3.2. Poskytovatel se zavazuje realizovat jednotlivá plnění dle této Smlouvy v termínech, 

uvedených v jednotlivých písemných objednávkách Objednatele, vystavených v souladu 

s touto Smlouvou. 
 

3.3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že jakákoli změna termínů plnění dle této 

Smlouvy, resp. termínů v jednotlivých písemných objednávkách Objednatele, může být 

realizována výhradně písemnou dohodou smluvních stran. 

 

 

4. CENA PLNĚNÍ 

 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli za řádně 

poskytnuté a Objednatelem akceptované plnění cenu stanovenou v příslušné písemné 

objednávce Objednatele. 

 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že konkrétní cena plnění bude stanovena jedním 

z následujících způsobů: 

 

4.2.1. Na základě hodinových sazeb pracovníků Poskytovatele, uvedených v Příloze č. 1 

této Smlouvy, a to dle skutečně poskytnutého rozsahu plnění, uvedeného 

v přehledu zpracovaného Poskytovatelem dle této Smlouvy a odsouhlaseného 

Objednatelem; smluvní strany se dohodly, že přehled dle předchozí věty musí 

obsahovat minimálně následující údaje: 

 

(i) datum poskytnutí plnění 

(ii) identifikace písemné objednávky Objednatele 

(iii) popis poskytnutého plnění 

(iv) identifikace pracovníka Poskytovatele, který plnění realizoval 

(v) rozsah poskytnutého plnění. 

 

4.2.2. Na základě sazeb nebo jednotkových cen za jednotku požadovaného plnění 

uvedených v objednávce dle této Smlouvy akceptované oběma smluvními 

stranami, a to dle skutečně poskytnutého rozsahu plnění, uvedeného v přehledu 

poskytnutého plnění zpracovaného Poskytovatelem a odsouhlaseného 

Objednatelem; smluvní strany se dohodly, že přehled dle předchozí věty musí 

obsahovat minimálně následující údaje: 

 

(i) datum poskytnutí plnění 

(ii) identifikace písemné objednávky Objednatele 

(iii) popis poskytnutého plnění 

(iv) rozsah poskytnutého plnění. 

 

4.2.3. Na základě paušální platby stanovené v objednávce dle této Smlouvy akceptované 

oběma smluvními stranami; smluvní strany se dohodly, že v případě využití 

paušálních plateb musí být v objednávce vedle výše paušální platby specifikován 
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i rozsah plnění, které je v rámci paušální platby zahrnuto.  

 

4.2.4. Na základě fixní ceny pro konkrétní plnění stanovené v objednávce dle této 

Smlouvy akceptované oběma smluvními stranami; smluvní strany se dohodly,  

že v případě využití fixní ceny musí být v objednávce vedle výše fixní ceny 

specifikován i rozsah plnění, které je do fixní ceny zahrnuto. Poskytovatel je 

povinen zpracovat přehled skutečně poskytnutých plnění, který bude obsahovat 

údaje dle odst. 4.2.1. této Smlouvy, přičemž údaje v přehledu uvedené nemají vliv 

na výši v písemné objednávce sjednané fixní ceny. 

 

4.2.5. Na základě Objednatelem schválených prokazatelně vynaložených nákladů na 

realizaci předmětu písemné objednávky Objednatele, a to dle výkazu prokazatelně 

vynaložených nákladů schváleného Objednatelem; Poskytovatel je v takovém 

případě povinen zpracovat přehled skutečně vynaložených nákladů, který předloží 

ke schválení Objednateli. 

 

4.2.6. Kombinací způsobů, uvedených v odst. 4.2.1. až 4.2.5. této Smlouvy,  

a to výhradně za respektování zásad v tomto článku uvedených. 

 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že za podmínek stanovených zákonem č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, lze poskytnout i zálohovou platbu za plnění, 

poskytovaná dle této Smlouvy.  

 

4.4. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že cena, stanovená v písemné objednávce 

Objednatele, je pro konkrétní plnění cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje 

veškeré náklady Poskytovatele, spojené s poskytováním plnění dle této Smlouvy. 

 

4.5. Ceny konkrétního plnění, uvedené v jednotlivých písemných objednávkách Objednatele, 

mohou být změněny pouze v souvislosti se změnou právních předpisů, vztahujících  

se k dani z přidané hodnoty. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo smluvních 

stran dohodnout se v průběhu trvání této Smlouvy na zlepšení cenových podmínek 

ve prospěch Objednatele.  

 

4.6. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že celková cena plnění, poskytnutého 

Poskytovatelem na základě této Smlouvy, nesmí přesáhnout částku 290 000 000 (slovy: 

dvě stě devadesát milionů) Kč bez DPH. 

 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Cena za řádně poskytnuté plnění dle této Smlouvy, resp. cena plnění poskytnutých 

Poskytovatelem dle jednotlivých písemných objednávek Objednatele, je splatná 

na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“), řádně vystavených 

Poskytovatelem podle této Smlouvy. 

 

5.2. Konkrétní fakturační podmínky budou vždy stanoveny v příslušné písemné objednávce 

Objednatele, učiněné dle této Smlouvy, jakož i v souladu s pravidly, stanovenými 

v článku 4 této Smlouvy. 
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5.3. Přílohou každé faktury musí být kopie akceptačního protokolu dle této Smlouvy 

podepsaného oběma smluvními stranami a kopie příslušné písemné objednávky 

Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že každá písemná objednávka bude fakturovaná 

zvlášť samostatnou fakturou, popř. fakturami. 

 

5.4. Cena za plnění, poskytnuté ze strany Poskytovatele na základě této Smlouvy, resp. 

na základě jednotlivých písemných objednávek Objednatele dle této Smlouvy, je splatná 

ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli, pokud  

se smluvní strany nedohodnou v konkrétní Objednávce jinak. 

 

5.5. Faktura, vystavená Poskytovatelem dle této Smlouvy, musí splňovat všechny náležitosti 

daňového a účetního dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přičemž musí 

vždy kromě údajů, stanovených právními předpisy, obsahovat také následující údaje: údaj 

o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

evidenční číslo této Smlouvy Objednatele, identifikaci písemné objednávky Objednatele 

dle této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, lhůtu splatnosti faktury, označení 

peněžního ústavu a číslo účtu, razítko a podpis oprávněné osoby Poskytovatele.  

 

5.6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje dle této Smlouvy nebo nebudou-li splněny podmínky dle odst. 5.7. této Smlouvy 

nebo nebude-li faktura doložena Objednatelem schváleným akceptačním protokolem 

a kopií příslušné písemné objednávky Objednatele, je Objednatel oprávněn ji vrátit 

Poskytovateli ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti 

a nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli. 

 

5.7. Cena plnění bude hrazena bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený 

ve faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v úvodu této Smlouvy a číslu účtu 

Poskytovatele uvedenému v registru plátců DPH. Případnou změnu čísla účtu  

je Poskytovatel povinen Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednatele 

opětovně písemně potvrdit. 

 

5.8. Cena plnění se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odeslání z účtu Objednatele 

ve prospěch účtu Poskytovatele.  

 

 

6. AKCEPTACE PLNĚNÍ HRAZENÉHO FIXNÍ CENOU 

 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že plnění Poskytovatele, které je hrazené na základě fixní 

ceny dohodnuté v příslušné písemné objednávce, podléhají akceptační proceduře 

vymezené v tomto článku.  

 

6.2. Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat realizaci zpracovávaných výstupů dle této 

Smlouvy, resp. jednotlivých písemných objednávek Objednatele dle této Smlouvy. 

 

6.3. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Poskytovateli poskytovat veškerou 

nezbytnou součinnost a dle svých možností se vyjadřovat k průběžným výstupům 

Poskytovatele.  

 

6.4. Má-li být výstupem plnění, poskytovaného ze strany Poskytovatele, vytvoření díla, 



8 
 

zavazuje se Poskytovatel předat první verzi díla Objednateli k akceptaci ve lhůtě, písemně 

stanovené v příslušné písemné objednávce Objednatele dle této Smlouvy.  

 

6.5. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi díla 

nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího doručení, není-li v případě 

konkrétního plnění mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nevznese-li Objednatel 

ve stanovené lhůtě k první verzi díla žádné výhrady ani připomínky, považuje se dílo 

za schválené ze strany Objednatele.  

 

6.6. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi díla, 

zavazuje se Poskytovatel do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejich doručení provést 

veškeré potřebné úpravy díla dle odůvodněných výhrad a připomínek Objednatele a takto 

upravené dílo předat jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci, není-li v případě 

konkrétního plnění mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

6.7. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi díla 

do deseti (10) pracovních dnů od jejího doručení, není-li v případě konkrétního díla mezi 

smluvními stranami dohodnuto jinak. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé 

verzi díla žádné výhrady ani připomínky, považuje se dílo za schválené ze strany 

Objednatele. 

 

6.8. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi díla, 

zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 

vzájemných rozporů a akceptace díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 

doručení výzvy kterékoliv smluvní strany. Smluvní strany se zavazují nepřerušit zahájené 

jednání za účelem odstranění vzájemných rozporů a akceptace díla až do úspěšné 

akceptace díla s výjimkou, že pokud nedojde k úspěšné akceptaci díla do třiceti (30) 

kalendářních dní ode dne doručení výzvy ke společnému jednání, je dílo neakceptováno, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

6.9. Smluvní strany se zavazují po akceptaci díla potvrdit akceptaci sepsáním písemného 

akceptačního protokolu, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od akceptace díla. 

Účinky akceptace nastávají podpisem akceptačního protokolu oběma smluvními 

stranami. Vzor akceptačního protokolu je obsažen v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

 

7. AKCEPTACE PLNĚNÍ HRAZENÉHO NA ZÁKLADĚ PROKAZATELNĚ 

VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ 

 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že plnění Poskytovatele dle této Smlouvy, které je hrazené 

na základě Objednatelem schválených prokazatelně vynaložených nákladů na realizaci 

předmětu písemné objednávky Objednatele dohodnutých v příslušné písemné 

Objednávce dle této Smlouvy, podléhají akceptační proceduře vymezené v tomto článku.  

 

7.2. Za účelem zahájení akceptačního řízení dle tohoto článku je Poskytovatel povinen doručit 

Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení poskytovaného 

plnění nebo ode dne konce období, za které má být poskytnuté plnění fakturováno, výkaz 

prokazatelně vynaložených nákladů. Forma výkazu prokazatelně vynaložených nákladů 

bude smluvními stranami stanovena v příslušné objednávce. Výkaz prokazatelně 

vynaložených nákladů musí být zpracován samostatně pro každou písemnou objednávku 
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Objednatele. 

 

7.3. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k výkazu 

prokazatelně vynaložených nákladů, předloženému Poskytovatelem dle tohoto článku, 

nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne jeho doručení, není-li mezi smluvními 

stranami dohodnuto jinak. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě žádné výhrady ani 

připomínky, považuje se výkaz prokazatelně vynaložených nákladů za schválený 

ze strany Objednatele.  

 

7.4. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky, zavazují  

se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných 

rozporů a akceptace výkazu prokazatelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do pěti 

(5) pracovních dnů ode dne doručení výzvy kterékoliv smluvní strany, není-li v případě 

konkrétního plnění mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě, že k dohodě 

ohledně akceptace výkazu prokazatelně vynaložených nákladů nedojde, zavazují  

se strany neprodleně akceptovat nespornou část plnění.  Následně budou smluvní strany 

dále jednat k vypořádání zbylé části plnění. 

 

7.5. Smluvní strany se zavazují po akceptaci výkazu prokazatelně vynaložených nákladů 

potvrdit jeho akceptaci sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů od akceptace výkazu. Účinky akceptace nastávají podpisem 

akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Vzor akceptačního protokolu  

je obsažen v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
 

 

8. AKCEPTACE PLNĚNÍ HRAZENÉHO NA ZÁKLADĚ PAUŠÁLNÍ PLATBY 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že plnění Poskytovatele dle této Smlouvy, které je hrazené 

na základě paušální platby dohodnuté mezi Objednatelem a Poskytovatelem v příslušné 

písemné objednávce dle této Smlouvy, podléhají akceptační proceduře vymezené v tomto 

článku.  

 

8.2. Za účelem zahájení akceptačního řízení dle tohoto článku je Poskytovatel povinen doručit 

Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení poskytovaného 

plnění nebo ode dne konce období, za které má být poskytnuté plnění fakturováno, 

přehled plnění Poskytovatele nebo měsíční zprávu Poskytovatele na základě této 

Smlouvy, resp. jednotlivých písemných objednávek Objednatele dle této Smlouvy. Forma 

přehledu plnění nebo měsíční zprávy bude smluvními stranami stanovena v příslušné 

objednávce, přehled plnění nebo měsíční zpráva musí být zpracována samostatně 

pro každou písemnou objednávku Objednatele dle této Smlouvy. 

 

8.3. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k přehledu plnění 

Poskytovatele nebo měsíční zprávě, předložené Poskytovatelem dle tohoto článku, 

nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich doručení, není-li mezi smluvními 

stranami dohodnuto jinak. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě žádné výhrady ani 

připomínky, považuje se přehled plnění nebo měsíční zpráva za schválenou ze strany 

Objednatele, není-li v případě konkrétního plnění mezi smluvními stranami dohodnuto 

jinak.  

 

8.4. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky, zavazují  
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se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných 

rozporů a akceptace přehledu plnění Poskytovatele nebo měsíční zprávy, a to nejpozději 

do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení výzvy kterékoliv smluvní strany.  

 

8.5. Smluvní strany se zavazují po akceptaci přehledu plnění Poskytovatele nebo měsíční 

zprávy potvrdit jejich akceptaci sepsáním písemného akceptačního protokolu,  

a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od akceptace přehledu plnění/měsíční zprávy. 

Účinky akceptace nastávají podpisem akceptačního protokolu oběma smluvními 

stranami. Vzor akceptačního protokolu je obsažen v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

 

9. AKCEPTACE PLNĚNÍ HRAZENÉHO NA ZÁKLADĚ SAZEB NEBO 

JEDNOTKOVÝCH CEN 

 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že plnění Poskytovatele dle této Smlouvy, které je hrazené 

na základě sazeb uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy nebo sazeb a jednotkových cen 

za jednotku požadovaného plnění služby nebo dodávky dohodnutých mezi Objednatelem 

a Poskytovatelem v příslušné písemné objednávce dle této Smlouvy, podléhají akceptační 

proceduře vymezené v tomto článku.  

 

9.2. Za účelem zahájení akceptačního řízení dle tohoto článku je Poskytovatel povinen doručit 

Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení poskytovaného 

plnění nebo ode dne konce období, za které má být poskytnuté plnění fakturováno, 

přehled plnění Poskytovatele nebo měsíční zprávu Poskytovatele na základě této 

Smlouvy, resp. jednotlivých písemných objednávek Objednatele. Forma přehledu plnění 

nebo měsíční zprávy bude smluvními stranami stanovena v příslušné objednávce, přehled 

plnění nebo měsíční zpráva musí být zpracovány samostatně pro každou písemnou 

objednávku Objednatele. 

 

9.3. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k přehledu plnění 

Poskytovatele nebo měsíční zprávě, předložené Poskytovatelem dle tohoto článku, 

nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich doručení, není-li mezi smluvními 

stranami dohodnuto jinak. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě žádné výhrady ani 

připomínky, považují se přehled plnění nebo měsíční zpráva za schválené ze strany 

Objednatele.  

 

9.4. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky, zavazují  

se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných 

rozporů a akceptace přehledu plnění Poskytovatele nebo měsíční zprávy, a to nejpozději 

do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení výzvy kterékoliv smluvní strany, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že k dohodě ohledně akceptace 

přehledu plnění Poskytovatele nebo měsíční zprávy nedojde, zavazují se strany 

neprodleně akceptovat nespornou část plnění. Následně budou smluvní strany dále jednat 

k vypořádání zbylé části plnění. 

 

9.5. Smluvní strany se zavazují po akceptaci přehledu plnění Poskytovatele potvrdit jejich 

akceptaci sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů od akceptace přehledu plnění. Účinky akceptace nastávají podpisem 

akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Vzor akceptačního protokolu  

je obsažen v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
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10. AKCEPTACE PLNĚNÍ HRAZENÉHO NA ZÁKLADĚ KOMBINACE ZPŮSOBŮ 

UVEDENÝCH V ODST. 4.2. SMLOUVY 

 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro akceptaci plnění Poskytovatele, které je hrazené 

na základě kombinace způsobů uvedených v odst. 4.2. této Smlouvy, se přiměřeně použijí 

ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

 

11. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je povinen poskytovat plnění v profesionální 

kvalitě, s odbornou péčí a v souladu s požadavky Objednatele, vymezenými v této 

Smlouvě a v jednotlivých písemných objednávkách Objednatele. 

 
11.2. Poskytovatel je povinen a zároveň oprávněn spolupracovat s oprávněnými pracovníky 

Objednatele a jinými jím pověřenými zaměstnanci ve věci plnění předmětu této Smlouvy, 

přičemž tyto osoby na straně Objednatele jsou povinny poskytovat Poskytovateli řádnou 

součinnost. 

 

11.3. Poskytovatel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu plnění 

a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky, související s plněním předmětu této 

Smlouvy, pokud nerozšiřují předmět plnění. 

 

11.4. Poskytovatel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených pokynů, 

jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Poskytovatel je však 

povinen pokyny Objednatele splnit, trvá-li na tom Objednatel i přes jeho upozornění, 

v takovém případě však Poskytovatel neodpovídá za tím vzniklou škodu. 

 

11.5. Poskytovatel je oprávněn svolávat po dohodě s Objednatelem pracovní schůzky k řešení 

sporných otázek, souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, a ve smyslu odst. 11.2. 

této Smlouvy je Objednatel povinen zajistit účast příslušných osob na těchto pracovních 

schůzkách. 

 

11.6. Poskytovatel se zavazuje bezodkladně a s vyvinutím přiměřeného úsilí řešit ve spolupráci 

s Objednatelem překážky v plnění předmětu této Smlouvy. 

 

11.7. Poskytovatel je povinen plnit předmět této Smlouvy řádně, včas a s odbornou péčí, 

na vlastní odpovědnost, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy 

Objednatele. 

11.8. Poskytovatel není oprávněn jakékoliv výstupy plnění této Smlouvy dále rozšiřovat 

a zpřístupňovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Přenechání výstupu plnění předmětu této Smlouvy nebo jeho části třetí osobě 

Poskytovatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je důvodem 

pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy dle odst. 17.3.3. této Smlouvy.  

11.9. Poskytovatel odpovídá za to, že pracovníci Poskytovatele, plnící předmět této Smlouvy, 

mají pro stanovenou práci odbornou způsobilost a budou dodržovat platné právní 

předpisy. Poskytovatel je povinen dodržovat vnitřní předpisy a pokyny Objednatele, 
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týkající se pohybu osob po budově a provozu budovy a seznámit s nimi všechny 

pracovníky, plnící předmět této Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za dodržování těchto 

předpisů. 

11.10. Poskytovatel je povinen průběžně sledovat, zda jsou stále naplněny podmínky 

pro spolupráci smluvních stran na základě ustanovení § 11 ZZVZ, a v případě, kdy 

Poskytovatel zjistí, že tyto podmínky nejsou naplněny, bezodkladně písemně 

informovat Objednatele o této skutečnosti. 

 

12. AUTORSKÁ PRÁVA A OSTATNÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
 

12.1. Poskytovatel tímto prohlašuje, že jeho plnění dle této Smlouvy, tj. především výsledky 

jeho vlastní činnosti a plnění jím angažovaných poddodavatelů při činnosti pro potřeby 

Objednatele dle této Smlouvy, budou vytvořena jako zaměstnanecké dílo ve smyslu § 58 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„autorský zákon“), zaměstnanci Poskytovatele anebo zaměstnanci jeho poddodavatelů 

a osobami, které jsou k Poskytovateli anebo jeho poddodavatelům v obdobném 

pracovněprávním poměru, v rámci jejich povinností, vyplývajících z pracovněprávních 

vztahů k Poskytovateli anebo k jeho poddodavatelům. Poskytovatel dále prohlašuje,  

že byl těmito zaměstnanci, a v případě plnění poddodavatelů dle této Smlouvy 

poddodavateli, oprávněn k postoupení výkonu majetkových práv autorských a poskytnutí 

ostatních práv duševního vlastnictví k plnění dle této Smlouvy Objednateli, jakož i jím 

zvoleným třetím osobám. Poskytovatel se v tomto smyslu zavazuje poskytnout 

Objednateli v případě jeho odůvodněné písemné žádosti seznam zaměstnanců 

Poskytovatele anebo jiných fyzických osob, které jsou autory díla, spolu s prohlášením, 

že tento seznam autorů je úplný a správný, a to do pěti (5) dnů od doručení žádosti 

Objednatele. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v souvislosti s plněním dle této Smlouvy vytvořeno 

Poskytovatelem anebo jeho poddodavateli dílo, které je určeno výlučně na objednávku 

a pro potřeby Objednatele a které naplňuje znaky autorského díla, ve smyslu autorského 

zákona, Poskytovatel postoupí Objednateli k okamžiku každého předání takového 

výstupu právo výkonu veškerých autorských majetkových práv k předanému plnění 

(výstupu), popř. zajistí postoupení takových práv Objednateli. Objednatel se tím stává 

ve vztahu k této části díla vykonavatelem autorských práv majetkových. Právo výkonu 

majetkových práv autorských se postupuje jako dále postupitelné. Zaměstnancům 

Poskytovatele a dalším osobám dle odst. 12.1. této Smlouvy (autorům) přitom nenáleží 

nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského 

zákona. Cena za poskytnutí práva výkonu majetkových práv autorských je zahrnuta 

v ceně za provedení předmětného plnění dle této Smlouvy.  

12.3. Je-li výstupem vlastní činnosti Poskytovatele anebo jeho poddodavatelů nebo součástí 

plnění dle této Smlouvy výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících 

či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, zejména autorské dílo, a nejde-

li přitom o dílo, vytvořené výlučně pro potřeby Objednatele ve smyslu předchozího 

odstavce této Smlouvy, resp. nejde-li ve smyslu odst. 12.1. této Smlouvy 

o zaměstnanecké dílo pracovníků Poskytovatele anebo jeho poddodavatelů, případně 

pokud z jakéhokoliv důvodu nelze Poskytovatelem anebo jeho poddodavatelem postoupit 

práva výkonu majetkových autorských práv na Objednatele v rozsahu odst. 12.2. této 
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Smlouvy, od okamžiku převzetí plnění náleží Objednateli na dobu trvání práva k plněním 

vymezeným v tomto odstavci pro území celého světa včetně České republiky výhradní 

neomezené právo k užití těchto plnění. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje 

Objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití předmětných plnění 

podle autorského zákona a občanského zákoníku (licence), a to ke splnění účelu této 

Smlouvy a v souladu s ní, a to bez časového, územního a množstevního omezení 

a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn výsledky vlastní činnosti 

Poskytovatele (autorská díla) užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití 

předmětů ochrany podle autorského zákona získává Objednatel jako převoditelná 

s právem podlicence a dále postupitelná. Poskytovatel dále poskytuje Objednateli právo 

upravovat a/nebo překládat dodaná plnění včetně práva Objednatele zadat vývoj 

a provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Odměna za poskytnutí licence 

dle tohoto odstavce Smlouvy je zahrnuta v ceně za provedení předmětného plnění 

Poskytovatele dle této Smlouvy, s přihlédnutím k účelu licence a způsobu a okolnostem 

užití díla a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu licence. Není-li 

Objednatelem a Poskytovatelem v každém konkrétním případě sjednáno jinak, právo 

výkonu majetkových práv autorských (licence) k těm částem plnění, která byla vytvořena 

poddodavateli Poskytovatele, se poskytuje v obdobném rozsahu. 

12.4. Je-li výstupem činnosti Poskytovatele anebo jeho poddodavatelů nebo součástí plnění 

dle této Smlouvy výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud 

nebyl přihlášen k ochraně nebo na základě přihlášky dosud nebyl zapsán či udělen anebo 

se jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, užitný vzor či průmyslový vzor, převádí 

Poskytovatel na Objednatele touto Smlouvou od okamžiku předání plnění veškerá práva 

na tyto předměty průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor 

a právo na průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména tyto předměty 

průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích 

a neomezeně je i po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České republiky. 

Úhrada za převod takových práv je zahrnuta v ceně za provedení předmětného plnění 

Poskytovatele dle této Smlouvy. Není-li Objednatelem a Poskytovatelem v každém 

konkrétním případě sjednáno jinak, právo užití předmětů průmyslového vlastnictví k těm 

částem plnění, která byla vytvořena poddodavateli Poskytovatele, se poskytuje 

v obdobném rozsahu. 

12.5. Je-li výstupem činnosti Poskytovatele anebo jeho poddodavatelů nebo součástí plnění 

dle této Smlouvy výtvor, zejména udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový 

vzor, od okamžiku akceptace náleží Objednateli k těmto zapsaným předmětům 

průmyslových práv, a pro území celého světa včetně České republiky, nevýhradní 

neomezené právo k užití těchto zapsaných předmětů průmyslových práv. Poskytovatel 

touto Smlouvou opravňuje Objednatele k výkonu uvedených výhradních práv 

k zapsaným předmětům průmyslových práv, a to ke splnění účelu této Smlouvy 

a v souladu s ní, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny 

způsoby užití. Oprávnění k užití zapsaných předmětů průmyslových práv získává 

Objednatel jako převoditelná, s právem udělit sublicence, a postupitelná. Poskytovatel 

dále poskytuje Objednateli právo upravovat a modifikovat zapsané předměty 

průmyslových práv, včetně práva Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav 

a modifikací třetím osobám. Poskytovatel je povinen učinit veškeré nezbytné úkony 

a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu uvedené 

licence k zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Odměna 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za provedení předmětného plnění Poskytovatele 
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dle této Smlouvy. Není-li Objednatelem a Poskytovatelem v každém konkrétním případě 

sjednáno jinak, licence k těm částem plnění majícím charakter zapsaného předmětu 

průmyslových práv, která byla vytvořena poddodavateli Poskytovatele, se poskytuje 

v obdobném rozsahu. 

12.6. Je-li výstupem činnosti Poskytovatele anebo jeho poddodavatelů nebo součástí plnění 

dle této Smlouvy výtvor, který může být předmětem majetkových práv, vyjma 

v předchozích odstavcích této části Smlouvy uvedených předmětů chráněných podle 

autorského zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany, 

přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení, převádí Poskytovatel 

na Objednatele touto Smlouvou od okamžiku převzetí plnění Objednatelem veškerá práva 

k těmto ostatním předmětům duševního vlastnictví. Objednatel je oprávněn zejména tyto 

ostatní předměty duševního vlastnictví neomezeně využívat na území celého světa včetně 

České republiky. Úhrada za převod takových práv je zahrnuta v ceně za provedení 

předmětného plnění Poskytovatele dle této Smlouvy. Není-li Objednatelem 

a Poskytovatelem v každém konkrétním případě sjednáno jinak, licence k těm částem 

plnění, majícím povahu nezapsaného předmětu majetkových práv, která byla vytvořena 

poddodavateli Poskytovatele, se poskytuje v obdobném rozsahu. 

12.7. Není-li Objednatelem a Poskytovatelem v každém konkrétním případě sjednáno jinak, 

Poskytovatel rovněž prohlašuje a činí nesporným, že práva pořizovatele databáze 

k databázím, pořízeným jako součást plnění Poskytovatele a jeho poddodavatelů 

na základě této Smlouvy Poskytovatelem pro Objednatele, náleží od počátku Objednateli. 

12.8. Poskytovatel prohlašuje a Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel anebo jím 

angažovaní poddodavatelé při plnění svých povinností z této Smlouvy mohou použít 

i předměty duševního vlastnictví, které nejsou původním dílem zaměstnanců 

Poskytovatele anebo jiných osob ve smyslu odstavce 12.1. této Smlouvy, které jsou 

zpracováním či jiným užitím jiných děl či nehmotných statků třetích osob, jako je použití 

chráněných metodologií, komerčních aplikačních frameworků, modulů, komponent 

anebo univerzálních utilit, popř. jiných předmětů duševního vlastnictví. Poskytovatel  

je v případě užití takových předmětů duševního vlastnictví povinen zprostředkovat 

Objednateli licenční práva k těmto dílům třetích osob, případně poskytnout Objednateli 

veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby získal licenční práva k těmto dílům třetích 

osob, a to v nejširší možné míře, odpovídající účelu této Smlouvy (tj. nejlépe výhradní 

anebo nevýhradní místně, časově a množstevně neomezenou licenci ke všem relevantním 

způsobům užití díla třetí osoby s právem toto dílo zahrnout do jiného díla, zpracovat jej, 

dokončit jej a zasahovat do něj, pakliže vykazuje chyby). Pokud v konkrétním případě 

není možné získání výhradní anebo nevýhradní neomezené licence dle předchozí věty,  

je Poskytovatel povinen pro Objednatele zajistit co nejvýhodnější alternativu této licence 

s přihlédnutím k licenčním podmínkám třetí osoby, zajišťující řádné a nerušené užití díla 

třetí osoby v rozsahu nezbytném pro účely této Smlouvy. Poskytovatel odpovídá 

za jakékoliv právní vady svého vlastního plnění, jakož i za právní vady díla jeho 

poddodavatelů. Úhrada za licence, udělené třetími osobami v rozsahu definovaném touto 

Smlouvou, je zahrnuta v ceně za provedení předmětu plnění Poskytovatele dle této 

Smlouvy.  

 

 

13. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 
 

13.1. Objednatel se zavazuje bezodkladně poskytovat Poskytovateli potřebnou dokumentaci, 



15 
 

podklady, odborné konzultace a součinnost, nutnou k plnění předmětu této Smlouvy 

a/nebo objednávky.  

 

13.2. Objednatel se zavazuje umožnit vstup zaměstnancům Poskytovatele a osobám 

v obdobném poměru k Poskytovateli (včetně osob dle odst. 14.2. této Smlouvy) na místo 

plnění této Smlouvy během pracovní doby za účelem plnění předmětu této Smlouvy.  

Je-li nutný přístup na jiná místa plnění, než je místo plnění dle této Smlouvy, uvedené 

v písemné objednávce Objednatele, poskytne Objednatel potřebnou součinnost 

pro zajištění přístupu zaměstnancům Poskytovatele a osobám v obdobném poměru 

k Poskytovateli (včetně osob dle odst. 14.2. této Smlouvy). 

 

13.3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy vady, je Poskytovatel 

povinen na písemnou výzvu tyto vady bezodkladně odstranit bez nároku na navýšení 

celkové ceny, a to v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem s přihlédnutím k povaze 

zjištěných vad, která nesmí být kratší deseti (10) pracovních dnů. 

 

13.4. Objednatel je oprávněn svolávat po dohodě s Poskytovatelem pracovní schůzky k řešení 

sporných otázek, souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, a Poskytovatel  

je povinen zajistit účast příslušných osob na těchto pracovních schůzkách. 

 

13.5. Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli pro konkrétní plnění v rámci této 

Smlouvy požadavek na bezpečnostní prověrku stupně „Důvěrné“ dle zákona č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů, pokud to povaha plnění vyžaduje a je to v souvislosti s požadovaným 

předmětem plnění nezbytné. Tento požadavek Objednatel uvede v příslušném Písemném 

pokynu.  

 

 

14. PODDODAVATELÉ 

 

14.1. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy, resp. jednotlivých 

písemných objednávek Objednatele dle této Smlouvy, prioritně sám. 

 

14.2. Poskytovatel je oprávněn použít pro poskytování plnění dle této Smlouvy poddodavatelů. 

Při výběru poddodavatelů je Poskytovatel povinen používat postupy dle ZZVZ.  

 

14.3. Poskytovatel odpovídá za poskytování plnění jednotlivými poddodavateli, jako  

by je poskytoval sám. 

 

14.4. Poskytovatel je povinen předložit na vyžádání Objednateli seznam poddodavatelů, 

ve kterém uvede poddodavatele, jimiž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % 

z celkové ceny za plnění dle této Smlouvy, resp. za plnění dle konkrétních písemných 

objednávek Objednatele. 

 

14.5. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, musí být součástí seznamu poddodavatelů 

i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 

kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejpozději 90 dnů před dnem předložení seznamu 

poddodavatelů dle odst. 14.4. této Smlouvy. 
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15. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ 
 

15.1. Není-li v konkrétním písemném pokynu Objednatele, učiněném a akceptovaném 

v souladu s touto Smlouvou, a zároveň i v následné objednávce uvedeno jinak,  

je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu 

v následujících případech: 

 

15.1.1. v případě prodlení Poskytovatele s dodržením dohodnutého či stanoveného 

termínu pro poskytnutí kteréhokoli plnění, vymezeného v konkrétní písemné 

objednávce Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení Poskytovatele; 

 

15.1.2. v případě porušení povinností Poskytovatele, uvedených v článku 11  

a odst. 14.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 

ve výši 3.000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti; 

 

15.1.3. v případě porušení povinností Poskytovatele, uvedených v odst. 14.2. této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,- 

Kč za každé takovéto porušení povinnosti; 

 

15.1.4. v případě porušení povinností Poskytovatele, uvedených v odst. 20.1.  

a odst. 22.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 

ve výši 50.000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti. 

 

15.2. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že k prodlení Poskytovatele 

došlo v důsledku porušení povinnosti či neposkytnutí součinnosti Objednatele, jehož 

jednání nemohl Poskytovatel ovlivnit, nebo v důsledku jiných objektivních okolností, 

které vylučují odpovědnost Poskytovatele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

15.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení o jejím uplatnění. 

 

15.4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 

nezanikne povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní 

pokutou, a Poskytovatel tak bude i nadále povinen splnit takovou povinnost.  

 

15.5. Smluvní strany si odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, 

že vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen 

nárok Objednatele na náhradu škody, vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní 

pokuta vztahuje, a to ve výši, přesahující hodnotu smluvní pokuty. 

 

15.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury dle této Smlouvy  

je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení. 

 

 

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

16.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.  
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16.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. 

V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání nebo pokyn a Poskytovatel 

s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost 

takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze 

v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval 

na původním zadání.  

 

16.3. Poskytovatel odpovídá za škodu, způsobenou při poskytování plnění dle této Smlouvy, 

v souladu s příslušnými právními předpisy, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. 

 

16.4. Poskytovatel je povinen škodu, způsobenou při poskytování plnění dle této Smlouvy, 

nahradit uvedením v předešlý stav. Není-li to dobře možné, nebo pokud o to Objednatel 

požádá, nahradí Poskytovatel vzniklou škodu v penězích. 

 

16.5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku 

porušení povinností druhou smluvní stranou nebo v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na jejich vůli podle 

ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

 

17. TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) a uzavírá se na dobu do vyčerpání částky 

stanovené v odst. 4.6. této Smlouvy. 

 

17.2. Před uplynutím sjednané doby účinnost této Smlouvy zaniká: 

17.2.1. písemnou dohodou smluvních stran podle ustanovení § 1981 občanského 

zákoníku, přičemž účinky ukončení této Smlouvy nastanou k okamžiku, 

stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takový okamžik stanoven, pak tyto 

účinky nastanou ke dni podpisu dohody oběma smluvními stranami; součástí 

dohody bude vypořádání vzájemných závazků a pohledávek; 

 

17.2.2. písemným odstoupením od této Smlouvy za podmínek, stanovených 

v ustanovení § 2002 občanského zákoníku, v případě podstatného porušení této 

Smlouvy jednou ze smluvních stran; 

 

17.2.3. písemným odstoupením od této Smlouvy Objednatelem v souladu s ustanovením 

§ 2001 občanského zákoníku v případech porušení této Smlouvy 

Poskytovatelem, uvedených v odst. 17.3. této Smlouvy; 

17.2.4. písemnou výpovědí Objednatele dle odst. 17.5. této Smlouvy. 

 

17.3. Objednatel je v souladu s odst. 17.2.3. této Smlouvy oprávněn odstoupit od této Smlouvy 

v následujících případech: 
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17.3.1. dlouhodobé neprovádění nebo dlouhodobé vadné provádění plnění 

Poskytovatelem bez objektivních důvodů a bez zavinění Objednatele, přičemž 

za dlouhodobé se považuje neprovádění nebo vadné provádění plnění po dobu 

delší než třicet (30) kalendářních dnů;  

 

17.3.2. bezdůvodné přerušení poskytování plnění Poskytovatelem dle této Smlouvy; 

 

17.3.3. porušení ustanovení odst. 11.3. nebo odst. 11.8. této Smlouvy. 

 

17.4. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této Smlouvy se řádně 

poskytnuté plnění nevrací. 

 

17.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět 

i bez udání důvodů, a to písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli. Výpovědní lhůta 

činí v tomto případě šest (6) měsíců a počíná běžet měsícem následujícím po měsíci, 

v jehož průběhu byla doručena výpověď Poskytovateli. 

17.6. Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo 

úroku z prodlení, pokud již dospěl, případně nárok na náhradu škody, vzniklé porušením 

této Smlouvy. 

 

 

18. VYŠŠÍ MOC 
 

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže 

k němu došlo v důsledku vyšší moci.  

 

18.2. Za vyšší moc ve smyslu této Smlouvy se považují mimořádné okolnosti, bránící dočasně 

nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření této Smlouvy 

nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 

povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané 

situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské 

vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.  

 

18.3. Vyšší mocí nejsou překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení 

s plněním svých povinností či překážky, vzniklé z hospodářských poměrů dané strany. 

 

 

19. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ 
 

19.1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby 

k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou oprávněné.  

 

19.2. Vyžaduje-li tato Smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 

takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno do datové schránky, poštou, 

doručovací službou nebo osobně proti podpisu.  

 

19.3. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný, 



19 
 

pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou dle odst. 19.2. 

této Smlouvy.  

 

 

20. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY 

 

20.1. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele.  

 

 

21. ZÁSTUPCI POSKYTOVATELE A OBJEDNATELE 
 

21.1. Zástupcem Objednatele ve věcech technických jsou vedoucí samostatných oddělení, 

ředitelé věcně příslušných odborů a věcně příslušní náměstci pro řízení sekce dle 

jednotlivých dílčích písemných objednávek. 

 

21.2. Zástupcem Objednatele ve věcech objednávek jsou vedoucí samostatných oddělení, 

ředitelé věcně příslušných odborů, dále věcně příslušní náměstci pro řízení sekce, státní 

tajemník nebo ministr dle jednotlivých dílčích písemných objednávek. 

 

21.3. Zástupcem Objednatele ve věcech smluvních je Mgr. Martin Vavřina, státní tajemník.  
 

21.4. Zástupcem Poskytovatele ve věcech technických je Ing. Jan Paroubek, 

 

21.5. Zástupcem Poskytovatele ve věcech smluvních je Ing. Jan Paroubek, pověřen řízením 

státního podniku. 

 

21.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v rámci této Smlouvy vystupovat jiná osoba, 

je povinna se prokázat plnou mocí/pověřením. 

 

 

22. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

22.1. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní tuto Smlouvu, 

včetně jejích příloh a dodatků a jednotlivé objednávky dle této Smlouvy, v registru smluv. 

 

22.2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace 

o podmínkách této Smlouvy a související s touto Smlouvou, jejichž obsahem mohou být 

důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace, týkající se obchodního tajemství, 

technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle 

zvláštních předpisů. Ustanovení odst. 22.1. této Smlouvy tím není dotčeno. 
 

22.3. Závazky dle předchozího odstavce tohoto článku, odst. 20.1 této Smlouvy a dalších 

ustanovení této Smlouvy, u nichž je to stanoveno touto Smlouvou nebo to vyplývá z jejich 

povahy, trvají i po ukončení účinnosti této Smlouvy.  

 

22.4. Poskytovatel zpracuje nejméně za každé čtvrtletí trvání této Smlouvy monitorovací 

zprávu ohledně čerpání, alokace a plnění této Smlouvy, kterou zasílá zástupci ve věcech 
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smluvních dle odst. 21.3. této Smlouvy, který zajistí její zveřejnění na intranetu 

Objednatele. 

 

 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

23.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami 

se řídí občanským zákoníkem, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. 

 

23.2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně 

k návrhu změny této Smlouvy, předloženého druhou smluvní stranou, a to nejpozději  

do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení takového návrhu.  

 

23.3. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost této Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku 

změny právní úpravy některé ustanovení této Smlouvy dostalo do rozporu s českým 

právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost 

této Smlouvy jako takové, bude tato Smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení 

nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 

závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

 

23.4. Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána v pěti (5) vyhotoveních 

s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel dvě (2) vyhotovení. 

 

23.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy: 

 

Příloha č. 1 Cenové podmínky 

Příloha č. 2 Vzor písemného pokynu Objednatele 

Příloha č. 3 Vzor přehledu poskytnutého plnění 

Příloha č. 4 Vzor akceptačního protokolu 

 

 

 

V Praze dne 20. 12. 2019  V Praze dne 19. 12. 2019 

………………………………   

Mgr. Martin Vavřina 

státní tajemník 

 

Ing. Jan Paroubek 

pověřen řízením státního podniku 

CENDIS, s.p. 
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PŘÍLOHA č. 1 

Cenové podmínky 

 

1. HODINOVÉ SAZBY POSKYTOVATELE 

 

Smluvní strany se dohodly, že cena plnění poskytnutých na základě této Smlouvy, resp. 

dílčích potvrzených písemných objednávek, bude pro dále uvedené specifické role 

stanovena na základě sazeb Poskytovatele, uvedených níže, které jsou stanoveny jako 

sazby maximální: 

 

Název pozice 
Maximální sazba 

v Kč bez DPH/hod 

Manažer projektu 1750 

Programový manažer 1750 

Procesní / datový analytik / expert 1750 

Technický vedoucí projektu 1750 

Technický expert / řešitel projektu 1750 

Bezpečnostní manažer (dle zákona č. 181/2014 Sb.) 1750 

Bezpečnostní architekt (dle zákona č. 181/2014 Sb.) 1750 

Odborný vedoucí projektu / řešitel projektu 1750 

Odborný poradce Senior  1700 

Školitel 1600 

Právní služby 1500 

Odborný poradce Junior 1500 

Bezpečnostní analytik senior 1500 

Bezpečnostní analytik junior 1200 

Projektový manažer junior 1200 

Odborný analytik 1500 

Administrátor projektu 1125 

Metodik 1125 

Pracovník operativní podpory 1000 

Pracovník technické podpory 500 

Pracovník administrativní podpory 400 

 

Pro jiné, výše neuvedené specifické role se smluvní strany se dohodly, že cena plnění, 

poskytnutých na základě této Smlouvy, resp. dílčích potvrzených písemných objednávek, 

bude pro tyto výše neuvedené specifické role stanovena na základě Přehledu obvyklých 

cen ICT prací uveřejňovaného Ministerstvem vnitra platného v den akceptace písemného 

pokynu Objednatele Poskytovatelem. 
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PŘÍLOHA č. 2  

Vzor písemného pokynu Objednatele 

Písemný pokyn č. __ 

Objednatele na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy o poskytování odborných 

poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev. č. S-288-330/2019 

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo dopravy 

Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO: 66003008 

DIČ: CZ66003008  

zastoupená: [BUDE DOPLNĚNO]  

bankovní spojení: 

č. účtu:

Poskytovatel: CENDIS, s.p. 

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO: 00311391 

DIČ: CZ00311391 

zastoupená: [BUDE DOPLNĚNO] 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  

u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 706  

Poptávané 

plnění: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

Maximální 

rozsah plnění: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Konkrétní 

podmínky 

plnění: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Způsob 

stanovení ceny 

a způsob 

akceptace 

Dle čl. 6 

Smlouvy 

Dle čl. 7 

Smlouvy 

Dle čl. 8 Smlouvy Dle čl. 9 Smlouvy 

Fixní cena  Prokazatelně 

vynaložené 

náklady  

Paušální platba  Sazby v Příloze č. 1 

Smlouvy nebo 

jednotkové ceny 

Akceptační 

protokol 

Výkaz 

prokazatelně 

vynaložených 

nákladů  

Přehled plnění 

nebo měsíční 

zpráva 

Přehled plnění 

    

Popis akceptační procedury dle čl. 10 Smlouvy 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Místo plnění: 

 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Fakturační 

období: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Termíny 

realizace plnění: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Datum vystavení 

pokynu: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Podpis 

Objednatele: 

[BUDE DOPLNĚNO] 



23 
 

PŘÍLOHA č. 3  

Vzor přehledu poskytnutého plnění  

 

 

Přehled poskytnutého plnění na základě písemné objednávky č. [BUDE DOPLNĚNO] 

ze dne [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Datum: Pracovník: Popis činnosti: Rozsah / pracnost: 

    

    

    

    

    

    

 

Zúčtování poskytnutých záloh na základě písemné objednávky č. [BUDE DOPLNĚNO] 

ze dne [BUDE DOPLNĚNO] 

Poskytnutá záloha v Kč včetně 

DPH 

Realizované plnění v Kč včetně 

DPH 

Zbývá uhradit Kč včetně DPH 
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PŘÍLOHA č. 4  

Vzor akceptačního protokolu 

 

Akceptační protokol č. [BUDE DOPLNĚNO]  

POSKYTOVATEL 
CENDIS, s.p., nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 

00311391 

OBJEDNATEL 
Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 

110 15 Praha 1, IČO 66003008 

SMLOUVA/OBJEDNÁVKA [BUDE DOPLNĚNO] 

PŘEDMĚT AKCEPTACE [BUDE DOPLNĚNO] 

DATUM [BUDE DOPLNĚNO] 

 

1. Předmět akceptace 

ČÍSLO POPIS AKCEPTOVÁNO  VÝHRADA  

1 [BUDE DOPLNĚNO] [*]  

* Akceptováno / Akceptováno s výhradou / Neakceptováno 

 

2. Seznam příloh 

ČÍSLO POPIS 

1 [BUDE DOPLNĚNO] 

2 [BUDE DOPLNĚNO] 

 

3. Seznam výhrad 

ČÍSLO  POPIS DATUM VYPOŘÁDÁNÍ 

1   

2   

 

4. Podpisová doložka 

 

S výsledky akceptace souhlasím. 

 

V Praze dne: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

Objednatel 

Ministerstvo dopravy 

  Poskytovatel 

CENDIS, s.p. 

[BUDE DOPLNĚNO]   [BUDE DOPLNĚNO] 

    

______________________   ______________________ 
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5. Akceptace 

Zástupce Poskytovatele a zástupce Objednatele svým podpisem stvrzují Předání a Akceptaci Předmětu 

plnění dle výše specifikované Smlouvy/Objednávky.  

 POSKYTOVATEL/OBJEDNATEL JMÉNO DATUM PODPIS 

PŘEDAL CENDIS, s.p. 
[BUDE 

DOPLNĚNO] 
  

AKCEPTOVAL 
Ministerstvo dopravy, [BUDE DOPLNĚN 

ÚTVAR MD] 

[BUDE 

DOPLNĚNO] 
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