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SMLOUVA
na

č. 195 710 431

čl. I.
Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

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

Jejímž jménem jedná:

se sídlem
Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

e-mailová adresa:
datová schránka:

Kontaktní osoba ve věcech tec

Kontaktní osoby za Zásobovací úseky (dále jen „Uživatel služby“):
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Adresa pro doručování korespondence:
ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel“)
a

1.2 Společnost Trade FIDES, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl B vložka 2988
Sídlo5): Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
IČO: 619 74 731
DIČ: CZ619 74 731
Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
č. tel.:
č. mobil. tel.:
e-mailová adresa:
datová schránka:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely s použití § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky
v oblasti obrany nebo bezpečnosti zadávané v užším řízení dle § 58 a následujících zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

čl. II.
Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je chránit majetek Ministerstva obrany (dále jen „MO“) a zabezpečit
objekty v souladu s RMO č. 49/2017 Věstníku, Zabezpečení ochrany vojenských objektů
(dále jen „RMO č. 49/2017“).

čl. III.
Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele za podmínek stanovených Smlouvou na svůj
náklad a nebezpečí zabezpečit poskytování nepřetržité služby (24 hodinového servisu
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technických prostředků) komplexního technického zabezpečení technických prostředků (dále
jen „TP“) systému technického střežení objektů (dále jen „TSO“) rezortu MO (dále
jen „ReMO“), ke kterým přísluší hospodaření MO a zajišťují ochranu vojenského materiálu
a majetku objektů u ZÚ ve smyslu § 2 odst. 1 a 6 zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách
České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdě
projektové dokumentace skutečného provedení (dále jen „Služba“)

čl. IV.
Podmínky realizace

4.

podmínky stanovené PD skutečného provedení tzn., že níže uvedené TP, jejich popis
a vlastnosti, jsou uvedeny pouze pro účely plnění povinností Zhotovitele. TP musí
udržovat, poskytovat úplný servis včetně oprav, obnovy a revizí po dobu plnění Služby.
Výběr TP určených k zabezpečení objektů ReMO u ZÚ, DPPC VelVP se musí řídit
základními standardy a tyto standardy uplatňovat i při obnově, opravě a poskytovaní
Služby. Standardy TP jsou popsány v příloze č. 4 Smlouvy.
Kontrolovanou skutečností u jednotlivých TP jsou zejména ty skutečnosti, které jsou,
dle technických parametrů příslušného zařízení uvedených v níže uvedených bodech 1.
až 14., předmětem kontroly:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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9.

10.

11.

12.

13.

4.2 Servis a údržba TP
Zhotovitel je povinen zabezpečit nepřetržitý provoz, tj. celoročně po dobu 24 hodin,
veškerých TP instalovaných v objektech ZÚ (servis a údržba), což zahrnuje zejména:
a) zabezpečení servisní a revizní činnosti vyplývající z příslušných obecně závazných

právních předpisů a technických norem;
b) ošetřování a udržování instalovaných technických zařízení po dobu poskytování Služby;
c) řešení závad a poškození technických zařízení;
d) zajištění náhradního TP po dobu opravy, zajištění nepřetržité přítomnosti servisního

technika.

4.3 Revize TP
Zhotovitel je povinen:
a) provést revize, které jsou stanoveny příslušnou státní normou a v souladu se zákonem

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 412/2005 Sb.“). Dále aplikačními
standardy evropských norem řady ČSN EN 50131, ČSN EN 62676, ČSN EN 60839,
ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 edice 2 a ČSN CLC/TS 50 398, zákonem č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 133/1985 Sb.“),
vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhl. č. 246/2001 Sb.“),
ČSN ISO 8421 1-8 (tř. zn. 389000) Požární ochrana a případně jinými normami v době
provádění revize platnými a provozními řády zájmových objektů MO;

b) provést revize na systémech EPS dvakrát ročně. Na ostatních systémech, u kterých
je revize vyžadována dle ČSN, případně jinými normami nebo právními předpisy,
jednou ročně. Po provedení revize je Zhotovitel povinen provést zápis o provedené
revizi do provozní knihy;

c) zpracovat harmonogram provádění revizních prací a funkčních zkoušek (dále
jen „Harmonogram“). Harmonogram bude vypracován na každý rok zvlášť
a to do 31. ledna daného roku a bude odsouhlasen určenou oprávněnou osobou
od Uživatele služby;

d) provést revize dieselagregátů dle uživatelských příruček výrobce.

4.4 Funkční a koordinační zkoušky TP
Zhotovitel je povinen provést:
a) funkční a koordinační zkoušky, jež jsou součástí plnění povinností Zhotovitele.

Jsou stanoveny příslušnou státní normou - v souladu se zák. č. 412/2005 Sb., dále
aplikační standardy evropských norem řady ČSN EN 50131, ČSN EN 62676,
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ČSN EN 60839, ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 edice 2 a ČSN CLC/TS 50 398, zákona 
č. 133/1985 Sb., Vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN ISO 8421 1-8 (tř. zn. 389000) Požární 
ochrana a případně jinými normami v době provádění funkční zkoušky platnými 
a provozními řády zájmových objektů MO (objekty ZÚ); 

b) v rámci provádění funkčních zkoušek na jednotlivých prvcích minimálně následující 
činnosti: 

 
1. PZTS: 

a. kontrola funkce detektorů; 
b. kontrola reakce ústředen na změny provozních stavů (KLID, POPLACH, 

PORUCHA); 
c. test přenosů poplachových zpráv na řídicí systém; 
d. kontrola programového nastavení ústředen; 
e. zátěžové zkoušky akumulátorů a baterií; 
f. provedení měření potřebných pro vydání revizních zjištění; 
g. zápis o provedené zkoušce do provozní knihy. 

 
2. EPS: 

a. kontrola funkce všech manuálních hlásičů požáru; 
b. kontrola funkce všech automatických hlásičů (včetně zkoušky pomocí testovacího 

plynu); 
c. kontrola reakce ústředen na změny provozních stavů (KLID, POPLACH, 

PORUCHA); 
d. test přenosů požárních poplachů a technických poruch do řídicího systému; 
e. kontrola programového nastavení ústředen; 
f. zátěžové zkoušky akumulátorů a baterií; 
g. provedení měření potřebných pro vydání revizních zjištění; 
h. koordinační zkouška všech připojených ovládaných zařízení; 
i. zápis o provedené zkoušce do provozní knihy. 

 
3. EACS (ESKV): 

a. kontrola funkce čtecích hlav; 
b. kontrola funkce elektrických otvíračů; 
c. test přenosů transakcí a systémových zpráv do řídicího PC; 
d. kontrola programového nastavení řídicích jednotek; 
e. měření intenzity VF pole čtecích hlav podle předpisu výrobce; 
f. seřízení a promazaní otvíračů; 
g. zátěžové zkoušky akumulátorů a baterií; 
h. provedení měření potřebných pro vydání revizních zjištění; 
i. zápis o provedené zkoušce do provozní knihy. 

 
4. VSS (DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM): 

a. test propojení s řídicím systémem; 
b. kontrola programového nastavení navazujících a záznamových zařízení; 
c. údržba kamer, optiky, vnějších krytů a jejich vytápění, seřízení obrazu; 
d. údržba nočního přisvětlení; 
e. údržba navazujících zařízení a monitorů; 
f. provedení měření potřebných pro vydání revizních zjištění; 
g. kontrola kvality zobrazení a rozlišení požadovaného prostoru (scény) snímané 

jednotlivými kamerami. 
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5. IBŘS/DPPP:
a. kontrola prezentace stavů připojených bezpečnostních systémů v grafice

IBŘS/DPPP, vzájemných vazeb mezi systémy a kontrola všech dostupných funkcí
řídicích systémů;

b. kontrola a testy HW a SW na všech síťových stanicích řídicího systému;
c. údržba HW řídicího systému;
d. údržba skříní Rack pro PC a jejich příslušenství;
e. provedení měření potřebných pro vydání revizních zjištění;
f. kontrola stavu a zkoušky všech UPS řídicího systému;
g. kontrola funkčnosti bezobslužných náhradních zdrojů napájení (UPS,

dieselagregátů), včetně výměny a doplnění provozních kapalin, v intervalech
stanovených výrobcem, a doplnění pohonných hmot.

Funkční zkoušky je Zhotovitel povinen provádět na všech systémech dle platných norem
ČSN. Po provedení funkční zkoušky je Zhotovitel povinen provést zápis o funkčních
zkouškách do provozní knihy.
Součástí funkčních zkoušek je provedení zátěžové zkoušky dieselagregátu při odpojení
elektrického napájení do objektu. Tato zkouška se provádí po domluvě a souhlasu určenou
oprávněnou osobou od Uživatele služby.
Dodávka PHM je součástí Služby.

4.5 Opravy TP
Zhotovitel je povinen:
a) zahájit práce (tzn. zahájit servisní zásah) vedoucích k o y nahlášené

závady, v místě závady, do 15 minut (u DPPC VelVP o 2 hodin).
Uvedená časová lhůta se začíná počítat od přijetí ní určenou
oprávněnou osobou Zhotovitele v případě použití komunikačních systémů (telefon,
mobilní telefon);

b) Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby závada byla odstraněna v průběhu servisního
zásahu a to nejpozději do 6 hodin od jeho zahájení nebo zabezpečit technickou ochranu
náhradním způsobem např. mobilním nástrahovým systémem. Vadnou součástku
nebo celý systémový prvek je Zhotovitel povinen opravit nebo vyměnit za identický
prostředek nebo prostředek se stejnými vlastnostmi nebo o generaci vyššími
technickými parametry. Do skončení zahájeného servisního zásahu, Zhotovitel
zabezpečí na dobu nezbytně nutnou nainstalování jiného, plně funkčního prostředku,
který je v jeho vlastnictví. Dočasně poskytnutý prostředek musí mít stejné nebo vyšší
technické parametry než měněné zařízení;

c) při prokázané rozsáhlé závadě (např. stržení části oplocení včetně ostatních TP větrem
nebo padajícími stromy) je Zhotovitel na základě konkrétního posouzení rozsahu
poškození, po dohodě s kontaktní osobou ve věcech technických a Uživatelem služby,
povinen vyvinout maximální úsilí k odstranění závady bez zbytečného odkladu;

d) pověřená osoba od Uživatele služby (dále jen „určená osoba“) odsouhlasí zápisem
do provozní knihy způsob provedení opravy;

e) v případě výměny součástek nebo systémových prvků (dále jen „součástek“),
které jsou vedeny pod výrobními čísly, zpracuje Zhotovitel nCa volný list stručný
záznam o provedené výměně. Záznam musí obsahovat minimálně datum, název
součástky, název vyššího celku, ve kterém je součástka umístěna, výrobní číslo původní
(vadné) a výrobní číslo nové součástky. V případě výměny za součástku s jiným
typovým označením, uvést i typ nové součástky. Doklad musí být opatřen podpisem a
razítkem Zhotovitele. Doklad předá Zhotovitel určené osobě od Uživatele služby;
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f) po provedení opravy provést zápis o provedeném zásahu do provozní knihy. Likvidaci
vyměněné vadné součástky nebo vadného systémového prvku provede Zhotovitel.
Vlastnické právo k vyměněným součástkám nebo systémovým prvkům přechází
na Objednatele okamžikem odsouhlasení provedení opravy v provozní knize určenou
osobou.

Určená osoba a kontaktní osoba ve věcech technických je oprávněna kdykoli kontrolovat
kvalitu plnění Smlouvy, a to při jakékoliv činnosti prováděné Zhotovitelem.

4.6 Obnova TP
Zhotovitel je povinen:
a) zpracovat harmonogram obnovy na období a nechá ho schválit Uživatelem služby;
b) oznámit samotné zahájení a ukončení obnovy. Určená osoba odsouhlasí zápisem

do provozní knihy způsob provedení obnovy;
c) v případě výměny součástek, které jsou vedeny pod výrobními čísly, zpracovat na volný

list stručný záznam o provedené výměně. Záznam musí obsahovat minimálně datum,
název součástky, název vyššího celku, ve kterém je součástka umístěna, výrobní číslo
původní (vadné) a výrobní číslo nové součástky. V případě výměny za součástku
s jiným typovým označením, uvést i typ nové součástky. Doklad musí být opatřen
podpisem a razítkem Zhotovitele. Doklad předá Zhotovitel určené osobě;

d) po provedení obnovy provést zápis o provedeném zásahu do provozní knihy. Likvidaci
vyměněné vadné součástky nebo vadného systémového prvku provede Zhotovitel.
Vlastnické právo k vyměněným součástkám nebo systémovým prvkům přechází
na Objednatele okamžikem odsouhlasení provedení obnovy v provozní knize určenou
osobou.

Určená osoba a kontaktní osoba ve věcech technických je oprávněna kdykoli kontrolovat
kvalitu plnění Smlouvy, a to při jakékoliv činnosti prováděné Zhotovitelem.

4.7 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu Služby bude udržovat PD skutečného
provedení v aktuálním stavu.

4.8 Objednatel se zavazuje řádně provedenou Službu převzít a zaplatit za něj sjednanou
cenu.

čl. V.
Místo plnění

čl. VI.
Provozování TP

6.1 Zhotovitel je povinen:
a) provozovat TP určené k poskytování Služby dle Smlouvy. Udržovat tyto TP ve stavu

způsobilém jejich provozování a zajišťovat jejich funkčnost po dobu účinnosti
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Smlouvy. Při této činnosti je povinen postupovat podle příslušných obecně závazných 
právních předpisů a příslušných technických norem; 

b) provádět na instalovaných TP pravidelné funkční zkoušky, průběžnou údržbu 
za účelem předcházení vzniku závad a poruch prostředků, pravidelný servis a revize. 
Pro účely Smlouvy se pravidelnou funkční zkouškou rozumí plánovaná zkouška 
Zhotovitelem zaměřená na prověření funkčnosti TP, tj. zda TP vykazují plánované 
a požadované parametry v souladu s plněním předmětu a účelu Smlouvy. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za úplné prověření TP dle ČSN při jejich provozu a to zejména 

za: 
a) provozní spolehlivost; 
b) odolnost systému proti působení negativních vnějších vlivů vyskytujících 

se v prostředí jeho instalace dle daných technických parametrů použitých zařízení; 
c) výskyt falešných poplachů, chybových stavů; 
d) vzájemné ovlivňování s ostatními systémy, které jsou instalovány v zabezpečovaných 

objektech. Zhotovitel za tímto účelem provede účinná opatření k zamezení 
vzájemného ovlivňování s ostatními systémy nepřetržitě po celou dobu platnosti 
Smlouvy. 

 
6.3 Zhotovitel odpovídá za nepřetržitou funkčnost TP, instalace a montáž, a to v rozsahu 
nezbytném pro poskytování Služby dle Smlouvy. Služba je řádně poskytována i tehdy, pokud 
je zachována plná funkčnost alespoň jednoho TP za předpokladu, že přechodná nefunkčnost 
ostatních technických zařízení je do doby zajištění jejich funkčnosti nahrazena mobilním 
nástrahovým systémem nebo zajištěním náhradního zastřežení objektu (jedná se o náhradní 
technické střežení nebo fyzické střežení či kombinaci obou způsobů). Zhotovitel je povinen 
v případě potřeby zajistit náhradní zastřežení, přičemž toto zastřežení musí být prováděno 
s odbornou péčí. Tato prováděná opatření nemají vliv na výši ceny poskytované Služby. 
 
6.4 V případě vzniku závad a poruch TP je Zhotovitel povinen bezodkladně přijmout 
veškerá dostupná technická opatření k zabránění vzniku škody na majetku Objednatele 
a bez zbytečného odkladu zajistit odstranění závad a poruch. Zhotovitel se zavazuje provést 
příslušné kroky směřující k odstranění závad a poruch ve stanovených lhůtách 
nebo od obdržení oznámení, resp. od upozornění Objednatele. Při rozsáhlé závadě 
je Zhotovitel na základě konkrétního posouzení rozsahu poškození, po nasazení náhradních 
TP, po dohodě s kontaktní osobou ve věcech technických a Uživatelem služby, povinen 
vyvinout maximální úsilí k odstranění závady bez zbytečného odkladu. Doba, 
ve které Zhotovitel zajišťuje odstranění závad a poruch, nemá odkladný účinek na povinnosti 
Zhotovitele zajistit řádné poskytování Služby v souladu s podmínkami Smlouvy. 
 
6.5 Zhotovitel je povinen od začátku plnění Smlouvy každý ZÚ dostatečně personálně 
zabezpečit, tak aby bylo zabezpečeno plnění předmětu Smlouvy zaměstnanci (resp. jinými 
Zhotovitelem pověřenými osobami), kteří musí splňovat min. následující podmínky: 

a) věk minimálně 18 let; 
b) ukončené min. střední vzdělání (technický personál min. vyučen v elektrotechnickém 

oboru); 
c) z hlediska zák. č. 412/2005 Sb., je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup 

k utajované informaci (dále jen „UI“) stupně utajení Vyhrazené, nebo platného 
osvědčení fyzické osoby (§ 54 zák. č. 412/2005 Sb.) nebo dokladu (§ 80 zákona 
č. 412/2005 Sb.) a je poučená (§ 9 nebo § 11 zák. č. 412/2005 Sb.); 
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d) odborné znalosti a schopnosti pečovat o instalace nebo technické zajištění údržby 
systému TSO. 

 
6.6 Zhotovitel je povinen: 

a) počínaje dnem zahájení poskytování Služby vést provozní knihy o jejím poskytování. 
Provozní kniha je uložena na DPPC ZÚ; 

b) provádět v provozní knize průběžně po celou dobu poskytování Služby zápisy 
o skutečnostech týkajících se provozu instalovaných TP. Objednatel se zavazuje 
nejméně jednou denně potvrdit prostřednictvím určené osoby zápisy provedené 
v provozní knize za každý jednotlivý den poskytování Služby. Za tímto účelem je 
servisní technik systémů TP určený Zhotovitelem pro každé jednotlivé ZÚ povinen 
umožnit určené osobě seznámit se s údaji zapsanými v provozní knize za účelem jejich 
potvrzení. V případě, kdy určená osoba nesouhlasí se zápisem v provozní knize, je tato 
osoba povinna uvést všechny skutečnosti, které proti zápisu v provozní knize namítá; 

c) zajistit po sjednanou dobu poskytování Služby nepřetržitou přítomnost servisního 
technika systémů TS na ZÚ. 

 
6.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená 
technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zák. č. 110/2019 Sb.“ a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 29. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a jinými 
právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za: 

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední 
přístup k osobním údajům; 

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům 
pro jejich zpracování; 

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání 
záznamů obsahujících osobní údaje; 

d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. 
 
6.8 Zhotovitel provede zaškolení obsluh uživatele, bude-li takový požadavek v průběhu 
plnění Smlouvy ze strany Objednatele uplatněn. 
 
6.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že bude poskytovat komplexní Službu na majetku 
přenechaném jemu do užívání, jehož meze jsou dány plněním povinností dle Smlouvy 
a za tímto účelem budou po podpisu Smlouvy veškeré TP, jako soubor věcí, předány 
Objednatelem Zhotoviteli na základě protokolárního předání, k čemuž jsou smluvní strany 
povinny si poskytnout navzájem nezbytnou součinnost (přehled TP dle ZÚ - příloha č. 3 
Smlouvy). Zhotovitel se zavazuje, že nijakým způsobem nebude užívat ani nepoužije 
pro vlastní potřeby či potřeby jiných osob jakýkoliv prvek, část prostředků TSO, 
které mu byly protokolárně předány. 
 
6.10 Součástí plnění Služby poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy není provedení 
bezpečnostního zásahu na základě ohlášení kontrolované skutečnosti signalizované 
příslušným technickým zařízením. 
 
6.11 Uživatel služby se zavazuje potvrzovat Zhotoviteli formou výkazu počet dnů 
poskytování Služby za příslušný ZÚ (dále jen „výkaz“), a předávat výkaz Zhotoviteli měsíčně 
vždy nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po ukončení příslušného kalendářního 



Strana 10 (celkem 20) 

 

měsíce, počínaje měsícem zahájení poskytování Služby dle Smlouvy. Výkaz za uplynulé 
měsíční období musí obsahovat vymezení kalendářních dnů příslušného měsíce, v nichž byla 
nebo měla být Služba dle podmínek stanovených Smlouvou Zhotovitelem poskytována. 
 
 

čl. VII. 
Doba plnění Smlouvy 

 
Doba plnění Smlouvy: od 1. 1. 2020 do 31. 12.2024. 
 
 

čl. VIII. 
Zánik závazků (ukončení Smlouvy) 

 
8.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah (vedle případů stanovených právními 
předpisy) zaniká též v těchto případech: 

a) uplynutím sjednané doby; 
b) dohodou smluvních stran; 
c) jednostranným odstoupením v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem; 
d) výpovědí Objednatele dle odst. 8.5; 
e) právní mocí rozhodnutí soudu o úpadku Zhotovitele. 

 
8.2 Před odstoupením od Smlouvy dle odst. 8.1 písm. c), je smluvní strana, které vzniklo 
právo od Smlouvy odstoupit, oprávněna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k projednání 
důvodu odstoupení a poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě porušení. 
 
8.3 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením důvodu odstoupení 
a nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. 
 
8.4 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele 
ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí: 
a) porušení kterékoliv povinnosti stanovené v ustanovení čl. IV. „Podmínky realizace“ 

s výjimkou odst. 4.8, dvakrát a vícekrát (pro účely posouzení četnosti porušení se nemusí 
jednat o porušení té samé konkrétní povinnosti Zhotovitele); 

b) porušení kterékoliv povinnosti stanovené v ustanovení čl. VI. „Provozování TP“ 
s výjimkou odst. 6.10, dvakrát a vícekrát (pro účely posouzení četnosti porušení 
se nemusí jednat o porušení té samé konkrétní povinnosti Zhotovitele); 

c) zjištění, že zaměstnanci Zhotovitele (nebo jiné jím pověřené osoby) při provádění výkonu 
technické podpory TP zatajili důležité skutečnosti svědčící o vniknutí neoprávněných 
osob do střeženého prostoru; 

d) zjištění, že zaměstnanci Zhotovitele (nebo jiné jím pověřené osoby) napomáhali vniknutí 
neoprávněných osob do střeženého prostoru Objednatele; 

e) zjištění, že Zhotovitel nezabezpečil TSO TP např. v důsledku stávky zaměstnanců 
nebo zanedbání povinností osob podílejících se na technické podpoře v rámci 
poddodavatelských vztahů; 

f) zjištění, že Zhotovitel nemá uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst. 11.6 Smlouvy, 
nebo na písemnou výzvu Objednatele neprokáže její existenci; 

g) porušení kterékoliv povinnosti stanovené v ustanovení čl. XII. Smlouvy; 
h) porušení ustanovení uvedených v odst. 14.1 a 14.2. 
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8.5 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodů s výpovědní 
dobou 12 měsíců. Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího 
po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Zhotoviteli. 
 
 

čl. IX. 
Cena a platební podmínky 

 
9.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za Smlouvu ve výši: 
 

821 700 268,80 Kč bez DPH 
(slovy: osmsetdvacetjednamilionůsedmsettisícdvěstašedesátosm korun českých osmdesát haléřů), 

DPH základní ve výši 172 557 055,80 Kč, 
tj. 994 257 324,60 Kč včetně DPH, 

 
9.2 Ke sjednané ceně je připočtena DPH v sazbě podle obecně závazných právních 
předpisů. Celková cena za Službu v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná 
a neměnná po celou dobu trvání Smlouvy s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše 
zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se cena za Službu včetně DPH upravují 
dle příslušné sazby DPH. Ve sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 
související s prováděním a provedením Služby, resp. s plnění všech povinností předvídaných 
Smlouvou. 
 
9.3 Rozklad ceny je uveden v příloze č. 1 „Rekapitulace ceny“ Smlouvy v návaznosti 
na přílohu č. 2 „Tabulka nacenění objektů“ Smlouvy. Sjednaná cena je stanovena za celé 
období poskytování Služby, tj. ode dne zahájení poskytování Služby do doby ukončení 
poskytování Služby podle Smlouvy. 
 
9.4 Sjednanou cenu za poskytování Služby bude hradit Objednatel měsíčně ve prospěch 
bankovního účtu Zhotovitele ve výši a termínu splatnosti dle platebního kalendáře, 
se splatností 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli., který je v příloze č. 5 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu ve výši této platby, která mimo 
obvyklé náležitosti musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o účetnictví“), daňového dokladu ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a dále další 
náležitosti stanovené Smlouvou či dalšími právními předpisy. Fakturu, pokud neobsahuje 
náležitosti účetního dokladu nebo daňového dokladu nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje nebo neobsahuje výkaz, je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli. V takovém případě 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli fakturu, která bude obsahovat úplné a správné 
údaje, výkaz a bude mít výše uvedené náležitosti účetního a daňového dokladu, tj. daňový 
doklad nový, bezvadný. V takovém případě běží Objednateli nová lhůta splatnosti, stanovená 
tímto odstavcem, ode dne doručení opravené nebo nové faktury. Dnem splnění závazku je den 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele a její směrování na účet Zhotovitele. 
 
9.5 Zhotovitel bez zbytečného odkladu doručí Objednateli návrh nového platebního 
kalendáře s příslušně upravenými údaji v případě změny sazby DPH nebo v případě 
jiné změny předem odsouhlasené Objednatelem. 
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9.6 Objednatel hradí sjednanou platbu na základě faktur, zasílaných Zhotovitelem 
dle platebního kalendáře měsíčně za dny poskytování Služby dle podmínek sjednaných 
Smlouvou. Objednatel je oprávněn uplatnit na Zhotoviteli slevu z ceny prací nebo Služby, 
kdy ze strany Zhotovitele nebyly provedeny práce nebo nebyla poskytována Služba v souladu 
s podmínkami stanovenými Smlouvou, a to v poměrné výši (Zhotovitel neprovedl veškeré 
práce nebo neposkytoval Službu řádně). Nárok na snížení ceny díla a případné vyrovnání 
je Objednatel oprávněn uplatnit ve lhůtě dle podmínek stanovených Smlouvou, nejpozději 
však do dvou měsíců ode dne doručení faktury Zhotoviteli. V případě odůvodněného 
uplatnění nároku na slevu z ceny prací nebo Služby je Zhotovitel nejpozději do 15 dnů 
od uplatnění nároku ze strany Objednatele povinen vystavit dobropis, který mimo obvyklé 
náležitosti musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona o účetnictví, daňového dokladu ve smyslu ustanovení zákona o DPH a dále musí 
splňovat náležitosti stanovené případně dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 
9.7 Dojde-li v průběhu trvání Smlouvy ke změně zákonné měny na území České 
republiky, bude pro plnění sjednané ceny rozhodující kurs vyhlášený ČNB pro přepočet měn 
vyhlášený k rozhodnému dni přechodu na jinou měnu. 
 
9.8 Budou-li u Zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona o DPH, bude Objednatel při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
 
9.9 Zálohové platby nebudou poskytovány. 
 
 

čl. X. 
Kontrola plnění Smlouvy 

 
10.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění Smlouvy Zhotovitelem, 

zejména: 
a) plnění podmínek stanovených Smlouvou ve věci instalace TP v souladu se schválenou 

PD; 
b) zda instalované TP jsou funkční a odpovídají požadavkům Objednatele definovaným 

v příloze č. 4 Smlouvy (i s využitím externích auditorů); 
c) zda jsou použity TP v souladu se schválenou PD. 

 
10.2 Kontrolu dle tohoto ujednání mohou ze strany Objednatele provádět následující osoby: 

a) Objednatel a osoby jím pověřené, které se prokáží plnou mocí; 
b) osoby uvedené v čl. I. – „Kontaktní osoba“ a „Kontaktní osoba ve věcech 

technických“; 
c) Uživatel služby a určené osoby. 
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čl. XI.
Práva a povinnosti smluvních stran

11.1 Zhotovitel se zavazuje provádět činnost dle Smlouvy tak, aby bylo dosaženo jejího
účelu. Zhotovitel bude provádět plnění předmětu Smlouvy samostatně v souladu s jejími
podmínkami.

11.2
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

Zhotovitel není v prodlení s plněním v případě nepříznivých klimatických podmínek
bránících v provádění instalací TP předepsaným či obvyklým technologickým postupem.
Příslušný termín plnění se v takovém případě posouvá o tolik dní, kolik dní trvaly nepříznivé
klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen Objednatele o posunutí termínu plnění
s uvedením důvodů informovat na společném jednání s provedením záznamu.

Objednatel upozorňuje na výstavbu nových objektů v rámci CZM, příloha č. 6. Smlouvy.
Zhotovitel provede požadavky v souladu s přílohami číslo 4, 6 až 9. Na Objednatele
nepřechází vlastnické právo k TP instalovaných dle příloh č. 6 až 9. Po ukončení provozování
Služby Zhotovitel odebere instalované TP, dle výše uvedených bodů c) až g), a uvede vše
do původního stavu, nebude-li stanoveno či dohodnuto jinak.

11.3 Objednatel je povinen:
a) poskytovat Zhotoviteli všestrannou součinnost při plnění Smlouvy;
b) zabezpečit kdykoliv vstup zaměstnanců Zhotovitele nebo osob pověřených

Zhotovitelem určených k plnění povinností dle Smlouvy v příslušném objektu
do areálu a jednotlivých budov v příslušném ZÚ Objednatele za účelem plnění těchto
povinností, při splnění podmínek stanovených v odst. 14.16 až 14.20;

c) zajistit fyzickou ostrahu objektů;
d) zajistit vydání provozních řádů v souladu se schválenou PD Zhotovitele;
e) zajistit vydávání klíčů a hesel pouze předem určeným oprávněným osobám;
f) zajistit Zhotoviteli odběr vody a energií na náklad Objednatele pro účely instalace

a provozování TP v objektech ZÚ;
g) udržovat nemovitosti - objekty, ve stavu způsobilém pro poskytování Služby;
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h) zajistit udržování přístupových komunikací do objektů ve stavu způsobilém
pro poskytování Služby ze strany Zhotovitele;

i) poskytovat Zhotoviteli další součinnost, která bude nezbytná pro poskytování Služby
a nastane v průběhu trvání Smlouvy;

j) zajistit bezplatně celoročně obyvatelné prostory – ubytovací jednotku ve smyslu
§ 3 odst. d) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, pro výkon činnosti servisního technika a po dohodě
se Zhotovitelem vyčlenit prostor na uskladnění nezbytně nutných TP pro servis
(přiměřený uzamykatelný sklad) jako Výpůjčku podle § 2193 a násl. OZ. Zhotovitel
se zavazuje nepoužívat prostory vyčleněné Objednatelem k jiným než sjednaným
účelům, které slouží k plnění Smlouvy a po dobu jejího trvání.

Uživatel služby bude oprávněn požadovat od Zhotovitele přehled o provedených pracích
v daném kalendářním týdnu a požadovat přehled o pracích naplánovaných 14 dní dopředu
z důvodu zabezpečení provozu. Objednatel bude oprávněn požadovat od Zhotovitele přehled
o provedených obměnách a změnách SW a HW v rámci PD.

11.4 Objednatel, cestou Uživatele služby, se zavazuje poskytnout Zhotoviteli všestrannou
součinnost za účelem prevence vzniku škody hrozící po dobu nezbytně nutnou pro opravu
závady TP.

11.5 Uživatel služby a Zhotovitel jsou povinni se vzájemně upozornit na všechny okolnosti,
které by mohly vést, při jejich činnostech na pracovištích, k ohrožení života a zdraví osob
nebo ke škodě na majetku. Zhotovitel se ve spolupráci s Uživatelem služby seznámí
před započetím plnění Smlouvy s riziky na pracovištích Objednatele, upozorní
na ně své zaměstnance, případně další osoby podílející se na plnění povinností dle Smlouvy
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví a zhotoví o tomto
seznámení písemný záznam.

11.6 Každá smluvní strana odpovídá druhé smluvní straně za škodu, která byla způsobena
porušením jejích povinností vyplývajících ze Smlouvy dle příslušných ustanovení OZ.
Poškozená smluvní strana nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností
vyplývajících ze Smlouvy bylo způsobeno jejím jednáním nebo nedostatkem součinnosti.
V případě vzniku škody jsou smluvní strany povinny poskytnout si součinnost za účelem
umožnění jejího prošetření a stanovení náhrady, zejména umožněním vstupu do příslušného
objektu příslušným osobám zmocněným pojišťovnou k provedení likvidace. Zhotovitel
se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu platnosti Smlouvy na škody
vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy na pojistnou částku nejméně 100 mil. Kč
s ujednáním o souhlasu pojištěného (tj. Zhotovitele) s výplatou pojistného plnění přímo
ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na vyžádání
Objednatele doložit platnou pojistnou smlouvu dle předchozí věty.

čl. XII.
Ochrana utajovaných informací
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b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

ch

i)

12.3

12.4 Forma přístupu k UI je stanovena podle § 20 odst. 1 písm. a) zák. č. 412/2005 Sb.

12.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit jednotlivými činnostmi v rámci plnění Smlouvy třetí
osoby za předpokladu splnění podmínek stanovených zák. č. 412/200 Sb. Při pověření třetí
osoby prováděním určité činnosti podle Smlouvy nese Zhotovitel odpovědnost,
jako by činnost prováděl sám to znamená, že musí:

a) vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických
zařízení, nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení,
které u Zhotovitele vznikly (název dokumentu, čj. apod.);

b) ve smlouvách s poddodavateli tyto zavázat k neposkytování UI dalším subjektům;
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c) Zhotovitel umožní orgánům OUI provádět kontrolu dodržování opatření k OUI 
na pracovištích těch osob (právnických nebo fyzických), které se budou při plnění 
Služby seznamovat s UI. 

 
12.6 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž 
se seznámily při plnění Smlouvy, zejména těmi, jejichž utajení je vyžadováno příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 412/2005 Sb. 
 
 

čl. XIII. 
Sankční ujednání 

 
13.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při zjištění, že došlo nedodržení ustanovení Smlouvy ze strany Zhotovitele 
či jím plněním pověřených osob, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení nebo nedodržení ustanovení Smlouvy; 

b) při zjištění, že došlo k opakovanému nenaplnění týchž ustanovení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele či jím plněním pověřených osob, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé opakované porušení nebo nedodržení 
ustanovení Smlouvy; 

c) při zjištění, že zaměstnanci Zhotovitele či jím plněním pověřené osoby (tedy 
i případně poddodavatel Zhotovitele) svou nedbalostí umožnili vniknutí 
neoprávněných osob do objektu Objednatele je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 500 000, Kč za každé takové neoprávněné vniknutí; 

d) při zjištění, že zaměstnanci Zhotovitele či jím pověřené osoby (tedy i případně 
poddodavatel Zhotovitele) při výkonu technické podpory TP zatajili důležité 
skutečnosti svědčící o vniknutí neoprávněných osob do střeženého prostoru, 
je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé takové 
zatajení informace o vniknutí; 

e) při zjištění, že zaměstnanci Zhotovitele, či jím pověřené osoby (tedy i případně 
poddodavatele Zhotovitele) se účastnili ve formě spolupachatelství či účastenství 
vniknutí neoprávněných osob do střeženého objektu Objednavatele, přičemž cílem 
tohoto vniknutí bylo spáchání úmyslného trestného činu, je Zhotovitel  povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši trojnásobku ročního peněžitého plnění za Službu 
v roce, v němž bylo zjištěno takové vniknutí, minimálně však 5.000.000,00 Kč 
za každé takové vniknutí. 

f) při zjištění, že Zhotovitel nezabezpečí technickou podporu TSO TP např. v důsledku 
stávky zaměstnanců nebo hrubého zanedbání povinností osob podílejících 
se na technické podpoře v rámci poddodavatelských vztahů, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každý den a ZÚ, který nebyl střežen. Pokud 
Zhotovitel zajistí po dobu nezbytně nutnou náhradní zastřežení, Objednatel sankci 
neuplatní. Toto může učinit pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel 
současně ručí za to, že zastřežení jinou společností bude prováděno s odbornou péčí a 
v souladu s ustanoveními Smlouvy a v rámci obecně závazných právních předpisů. V 
tomto případě je Zhotovitel povinen poskytnout řádné plnění Služby za podmínek 
stanovených Smlouvou; 

g) při zjištění, že došlo k selhání TP TSO nebo nenaplnění ustanovení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele, které mělo za následek vniknutí neoprávněných osob do objektu 
Objednavatele, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 000,- Kč, 
včetně úhrady vzniklé škody Objednavateli. 
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13.2 Právo uplatňovat, fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká Objednateli dnem, 
který následuje po dni, v němž došlo k porušení povinnosti Zhotovitelem mající za následek 
povinnost platit smluvní pokutu. 
 
13.3 Vedle smluvní pokuty je Zhotovitel povinen nahradit vzniklou škodu bez ohledu 
na výši smluvní pokuty. 
 
 

čl. XIV. 
Zvláštní ujednání 

 
14.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vadně poskytnutou Službu. Vadně poskytnutou 
Službou se rozumí její neposkytnutí ve sjednaném rozsahu a termínu nebo byla-li při plnění 
Služby porušena povinnost, ke které se Zhotovitel zavázal Smlouvou. 
 
14.2 Zjistí-li Objednatel kdykoliv při kontrole plnění Služby, že tato není plněna řádně, 
písemně (též emailem nebo faxem) upozorní na její vadné plnění Zhotovitele. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby se vytknuté vady neopakovaly, a jedná-li se o vady odstranitelné, 
tyto okamžitě (neprodleně) odstraní tak, aby bylo zajištěno řádné plnění Smlouvy. 
 
14.3 Zhotovitel odpovídá a je povinen uhradit Objednateli všechny škody způsobené 
jeho zmocněnci, zaměstnanci nebo jinými pomocníky podílejícími se na plnění Služby, 
které Objednateli vznikly jako důsledek toho, že nebyla plněna řádně a v souladu 
se Smlouvou. 
 
14.4 Zhotovitel se zavazuje v součinnosti s pověřenou osobou Objednatele provádět, 
k rozhodnému dni, kterým je 30. září daného roku, fyzickou inventuru svěřeného hmotného 
i nehmotného majetku. Všechny podkladové materiály k provedení inventury dodá Uživatel 
služby. 
 
14.5 Formou předávacího protokolu bude převzat veškerý majetek Objednatele, který byl 
předán Zhotoviteli pro zajištění Smlouvy. Při ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen 
k řádnému předání Služby poskytnout Objednateli požadovanou součinnost. 
 
14.6 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
 
14.7 Zhotovitel prohlašuje, že předmět Smlouvy není zatížen žádnými právy třetích osob. 
Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob. 
 
14.8 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 
 
14.9 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím 
s plněním Smlouvy, je český jazyk. 
 
14.10 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle Smlouvy 
a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoli informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku. Jedná se i o podkladové 
materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty, v souvislosti 
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s plněním závazku podle Smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté 
informace jsou ve smyslu § 1730 odst. 2 OZ důvěrné. 
 
14.11 Zhotovitel podpisem Smlouvy uděluje podle zák. č. 110/2019 Sb. a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 29. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas 
Objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve Smlouvě 
uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a to po dobu 
její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 
 
14.12 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy s výjimkou ustanovení, která obsahují UI 
a obchodní tajemství. 
 
14.13 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou Smlouvu zveřejnit v registru 
smluv, na profilu Ministerstva obrany jako Objednatele a/nebo na internetových stránkách 
Ministerstva obrany. 
 
14.14 Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou 
formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence 
uvedenou v čl. I. Smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí 
odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím 
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána 
na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé 
smluvní straně vázán počátek běhu doby určené Smlouvou a smluvní strana, 
které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková 
doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti 
na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti 
datovou schránku ve smyslu vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek 
týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek 
a certifikátu shody. V takovém případě smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení 
datové zprávy se považuje její dodání do datové schránky adresáta. 
 
14.15 Smlouva bude prováděna ve vojenských areálech a objektech se zvláštním režimem. 
V těchto případech je Zhotovitel povinen zabezpečit vlastním jménem vstup do těchto objektů 
ve spolupráci s Uživatelem služby příp. správcem daného objektu a dodržovat pokyny 
pro pohyb osob v těchto objektech. Objednatel je povinen mu vstup umožnit po splnění 
podmínek v následujícím odst. 14.17 až 14.19. 
 
14.16 V případě objektů spravovaných Objednatelem poučí Objednatel Zhotovitele 
resp. jeho zaměstnance, kteří budou Službu provádět, o podmínkách vstupu do těchto objektů 
a o možnosti pohybu na vyhrazených místech. Zhotovitel se zavazuje, že tyto podmínky 
budou jeho zaměstnanci respektovat. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem 
k vystavení zákazu vstupu do objektu Objednatele pro zaměstnance Zhotovitele, popř. zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele plnit Smlouvu. 
O poučení provedou smluvní strany písemný záznam. 
 
14.17 Zhotovitel je povinen zpracovat seznam osob, které mají povolen vstup do míst plnění, 
a průběžně bude tento seznam aktualizovat. Na požádání Objednatele nebo osob oprávněných 
jednat za Objednatele ve věcech technických je Zhotovitel povinen tento seznam předložit 
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a ověřit totožnost přítomných zaměstnanců Zhotovitele. Tento seznam Zhotovitel předá 
Objednateli nejpozději 10 dní před zahájením plnění. Součástí seznamu musí být výpisy 
z Rejstříku trestů ne starší 90 dní ke dni předání seznamu od všech v seznamu uvedených 
osob. 
 
14.18 Uživatel služby si vyhrazuje právo neuvést důvod případného zamítnutí žádosti 
o vstup do objektu. 
 
14.19 Zhotovitel nebude zaměstnávat pro potřebu plnění Služby Cizince dle zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
14.20 Po dobu účinnosti Smlouvy nebude mít inflace či deflace vliv na smluvní cenu. 
 
14.21 Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že v případě úprav z důvodu morálně či technicky 

zastaralých systémů technického střežení, vyzve Objednatele k součinnosti a úpravě 
přílohy č. 4 smlouvy vždy jednou ročně. 

 
 

čl. XV. 
Vyhrazené změny závazku 

 
Objednatel předpokládá rozšíření závazku dle odst. 3 písm. b) § 100 ZZVZ, o nově 
vybudované objekty (muniční sklady) u ZÚ (příloha č. 6 Smlouvy) v termínu po roce 2021. 
Na uzavření dodatku ke Smlouvě však Zhotoviteli nevzniká právní nárok. 
 
 

čl. XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
16.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
 
16.2 Smluvní vztahy, které nejsou ve Smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními 
OZ, ZZVZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu Smlouvy. 
 
16.3 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
a vzestupně očíslovanými dodatky. Za změnu Smlouvy se nepovažuje změna identifikačních 
či kontaktních údajů. 
 
16.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
Smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 
 
16.5 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva, a to ani její část nepodléhá utajení ve smyslu 
čl. XII. Utajení podléhají dokumenty splňující uvedený obsah tedy např. plány skutečného 
provedení instalace TP TSO. Smluvní strany se zavazují ve smyslu ustanovení zák. 
č. 412/2005 Sb. nezpřístupnit UI neoprávněným osobám. 
16.6 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení Smlouvy neovlivní 
vynutitelnost nebo platnost dalších ustanovení Smlouvy, pokud z povahy Smlouvy či jejího 



Strana 20 (celkem 20)

obsahu anebo z okolností, za nichž došlo k jejímu uzavření, nevyplývá, že tuto část nelze
oddělit od ostatního obsahu.

16.7 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné vůle
a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují podpisy.

16.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnost
dnem 1. 1. 2020.

Přílohy:
č. 1 „Rekapitulace ceny“ – 1 strana,
č. 2 „Tabulka nacenění objektů“ – 1 strana,
č. 3 „Soubory zařízení TSO“ – pouze v elektronické podobě,
č. 4 „Technické podmínky pro provozování TP“ – 13 stran,
č. 5 „Platební kalendář“ – 2 strany,
č. 6 „Doplnění TP u ZÚ“ – 1 strana,
č. 7 „Vyvedení systémů ESKV a EPS … u ZÚ“ – 1 strana,
č. 8 „Systém na měření teploty a vlhkosti vzduchu … – 2 strany;
č. 9 „Doplnění kamerových systémů“ – 23 stran;
č. 10 „RMO 49/2017 Věstníku“ – 37 stran.
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