
Ev. číslo smlouvy: S-286-430/2019 

č.j.: 15/2019-430-TP/1 

výtisk č. …. 

 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
 

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

„SEA – posouzení vlivů provádění Operačního programu Doprava pro 

programové období 2021 – 2027 na životní prostředí“ 
 

Článek I.  

Smluvní strany 

 

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy 

se sídlem:  nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO:  66003008 

DIČ: CZ66003008 

zastoupené: Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., 1. náměstkem 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

telefon: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Česká zemědělská univerzita v Praze 

se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

zastoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

telefon: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Společnost je zapsaná  v rejstříku: Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou 

vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a z tohoto 

důvodu se nezapisuje do obchodního rejstříku 

(dále jen „Poskytovatel“) 
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Článek II. 

Preambule 

Objednatel realizoval výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „SEA – posouzení 

vlivů provádění Operačního programu Doprava pro programové období 2021 – 2027 na 

životní prostředí“. 

Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného výběrového řízení byla 

Objednatelem nabídka Poskytovatele (dále jen „Nabídka“) vybrána jako nejvýhodnější. 

Objednatel má zájem na tom, aby Poskytovatel zajistil posouzení vlivů provádění Operačního 

programu Doprava pro programové období 2021 – 2027 na životní prostředí, přičemž 

Poskytovatel si je tohoto Objednatelova zájmu plně vědom a je připraven provádět svoji činnost 

takovým způsobem, aby tento Objednatelův zájem byl náležitě uspokojen 

 

Článek III. 

Předmět, obsah a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), dále zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů 

a programů na životní prostředí (dále jen „směrnice o SEA“). Posuzovanou koncepcí je 

operační program v sektoru dopravy v programovém období 2021 – 2027 (dále jen 

„KONCEPCE“).  

2. Poskytovatel se zavazuje řádně a včas poskytnout Objednateli služby v souladu s odst. 1 

tohoto článku, dále specifikované v čl. IV. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně 

a včas poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu dle čl. VII. této smlouvy, to 

vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3. Účelem této smlouvy je zajištění veškerých činností k plnění dle předmětu této smlouvy 

v souladu s touto smlouvou, Přílohou č. 1 – Výzva k podání nabídky k předmětnému 

výběrovému řízení (dále jen „Výzva“), která je nedílnou součástí této smlouvy, Nabídkou 

a dále dle pokynů Objednatele, a to na základě podmínek dále uvedených. 

 

Článek IV. 

Specifikace předmětu smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby spočívající ve zhotovení 

kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících prací a činností s cílem získání 

souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) k posouzení 

vlivů KONCEPCE na životní prostředí, schválení KONCEPCE vládou ČR a Evropskou 

komisí. Poskytovatel je povinen zajistit zejména tyto okruhy činností: 

 Zpracování všech náležitostí a požadavků daných zákony ČR a směrnicemi EU pro 

posuzování vlivů KONCEPCE na životní prostředí, včetně zajištění a spolupráce při 

případném mezistátním posouzení KONCEPCE dle § 11 a 14a zákona 

č. 100/2001 Sb., pokud bude požadováno. 

 Odborné a organizační zajištění procesu posouzení vlivů na životní prostředí. 

 Zajištění konzultací mezi zainteresovanými subjekty v rámci procesu posouzení vlivů 

na životní prostředí. 
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 Zpracování podkladů k vyhodnocení vlivu KONCEPCE na životní prostředí a veřejné 

zdraví – Strategic Environmental Assessment (dále též „SEA“). 

 Koordinace zpracování SEA KONCEPCE s posouzením SEA Dohody o partnerství. 

 Zajištění zapojení veřejnosti (vč. dotčené veřejnosti) do procesu posouzení vlivů na 

životní prostředí a zajištění informační kampaně podle odst. 5 písm. c) a podle odst. 5 

písm. f), g) tohoto článku. 

 Zajištění náležitostí dle zákona č. 114/1992 Sb. (vliv na lokality soustavy Natura 

2000), zpracování posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000. 

 spolupráce s Objednatelem na vypořádávání obdržených připomínek v rámci procesu 

SEA KONCEPCE, resp. v rámci meziresortního projednání a jednání s Evropskou 

komisí. 

2. Při zpracování SEA KONCEPCE je Poskytovatel povinen zohlednit aktuální metodiky a 

doporučení Evropské komise, uvedené na https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-

support.htm 

Poskytovatel je povinen při zpracovávání SEA KONCEPCE využít výsledky hodnocení 

SEA pro Dopravní sektorové strategie 2. fáze – Střednědobý plán rozvoje dopravní 

infrastruktury s dlouhodobým výhledem a hodnocení SEA Dopravní politika České 

republiky pro léta 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050. Dále je povinen využít aktuální 

výsledky hodnocení SEA Politiky územního rozvoje České republiky a hodnocení SEA 

pro jednotlivé existující Zásady územního rozvoje. Poskytovatel je též povinen využít 

závěry vyhodnocení vlivů na životní prostředí u projektů, které již prošly procesem 

Environmental Impact Assessment (EIA).  

3. Poskytovatelem navržený způsob zapojení veřejnosti do procesu SEA KONCEPCE musí 

respektovat směrnici o SEA, Úmluvu EHK OSN „O přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí“ 

(tzv. Aarhuská úmluva) a metodiky posuzování vlivů na životní prostředí vydané MŽP.  

Předpokladem pro účinné zapojení veřejnosti do SEA KONCEPCE je dodržení 

následujících principů: 

 rovnocenné postavení všech partnerů a uznání přínosu každého při zpracování 

posuzovaného dokumentu a SEA;  

 seriózní a odpovědný přístup k výstupům práce všech skupin; 

 včasný přístup k informacím; 

 proveditelný časový rámec plánovacího procesu a zapojení veřejnosti vzhledem 

k ostatním partnerům, legislativním lhůtám a schvalovacímu procesu; 

 předem daná pravidla pro zacházení s dokumenty, pro šíření dokumentů a jejich 

postupně zpracovávaných verzí. 

 

4. Poskytovatel je dále povinen zajistit následující aktivity: 

 zjištění, zda KONCEPCE obsahuje návrhy, které mohou ovlivnit stav životního 

prostředí a veřejného zdraví;  

 návrh metodického postupu hodnocení vlivu na životní prostředí; 

 hodnocení jednotlivých částí KONCEPCE z hlediska dopadů na jednotlivé složky 

životního prostředí, soustavu Natura 2000 a veřejné zdraví a návrh podmínek pro jeho 

implementaci; 

 doporučení pro optimalizaci KONCEPCE z hlediska životního prostředí a veřejného 

zdraví na základě výstupů provedeného hodnocení; 

https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
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 v případě alternativních návrhů doporučení optimální varianty z hlediska ochrany 

životního prostředí a veřejného zdraví; 

 navržení opatření na odstranění, zmírnění, předcházení či kompenzaci případných 

nepříznivých dopadů KONCEPCE na životní prostředí a veřejné zdraví; 

 navržení postupů sledování skutečných vlivů KONCEPCE na životní prostředí a 

veřejné zdraví v průběhu implementace KONCEPCE; 

 zajištění zapojení veřejnosti a dotčené veřejnosti do procesu posouzení vlivů na životní 

prostředí; 

 zajištění informační kampaně o SEA KONCEPCE.  

5. Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli plnění v následujících fázích procesu 

SEA KONCEPCE: 

a) Zpracování oznámení KONCEPCE 

- Poskytovatel je ve spolupráci s Objednatelem povinen zpracovat oznámení 

KONCEPCE dle § 10c a přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. 

- Poskytovatel je povinen zajistit získání stanovisek dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a 

splnění dalších náležitostí vyžadovaných tímto zákonem a souvisejícími předpisy. 

- V oznámení KONCEPCE je Poskytovatel povinen navrhnout proveditelný a reálný 

časový rámec (harmonogram) zpracování, posouzení a schválení KONCEPCE, který 

bude respektovat veškeré lhůty a postupy dané zákonem č. 100/2001 Sb., zákonem 

č. 114/1992 Sb. a Jednacím řádem vlády ČR. 

Počet vyhotovení oznámení KONCEPCE bude Objednatelem upřesněn dle požadavku 

MŽP - min. 2 ks tištěných verzí v češtině, 2 ks tištěných verzí v angličtině a 2 ks na 

elektronickém nosiči dat, např. na flash disku ve - formátech .docx (editovatelný) a .pdf, 

případně jiných po konzultaci s Objednatelem. Elektronický nosič dat musí obsahovat 

českou i anglickou verzi. 

b) Závěr zjišťovacího řízení 

- Po vydání závěru zjišťovacího řízení je Poskytovatel povinen provést návazné činnosti 

ve stanoveném rozsahu tak, aby mohlo být posouzení vlivu koncepce na životní 

prostředí na základě nich dokončeno. 

c) Zapojení veřejnosti a dotčené veřejnosti do procesu SEA KONCEPCE 

- Poskytovatel zajistí zapojení veřejnosti minimálně v míře stanovené zákonem 

č. 100/2001 Sb. 

d) Hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví a lokality soustavy Natura 2000 

Poskytovatel je povinen zajistit vypracování: 

- hodnocení vlivů KONCEPCE na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy 

a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, 

přírodní zdroje, osídlení, infrastrukturu a kulturní dědictví a jejich vzájemné působení a 

souvislosti, 

- hodnocení vlivů KONCEPCE na lokality soustavy Natura 2000 (jako součást SEA), 

- hodnocení vlivů KONCEPCE na veřejné zdraví (Health Impact Assessment – HIA – 

jako součást SEA), 
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- hodnocení zahrne: 

o zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů 

uskutečnění i neuskutečnění KONCEPCE na životní prostředí, vlivy realizace 

KONCEPCE na životní prostředí, a to pro celé období jejího předpokládaného 

působení, porovnání navržených variant řešení, návrh systému sledování a 

hodnocení skutečných vlivů realizace KONCEPCE,  

o vyhodnocení souladu KONCEPCE s relevantními dokumenty přijatými na 

mezinárodní a národní úrovni (např. Státní politika životního prostředí, Politika 

ochrany klimatu v ČR, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 

ČR, Národní program snižování emisí ČR, Strategie ochrany biodiverzity atd., 

Strategie urban sprawl atp.), 

o návrhy úprav, reformulací a doplnění textu KONCEPCE,  

o zhodnocení současného stavu životního prostředí a vlivu dopravy na veřejné 

zdraví v předmětném území s přihlédnutím k nutnosti zajistit ochranu co 

největšího množství obyvatel realizací nových staveb, 

o návrh vyhodnocení vlivů na životní prostředí (pomocí referenčních cílů ochrany 

životního prostředí a hodnocení souladu KONCEPCE s těmito cíli nebo pomocí 

multikriteriálních analýz a dalších metod hodnocení vlivu na životní prostředí), 

o v rámci vyhodnocení variant a alternativ rovněž hodnocení možných změn 

finančního naplnění KONCEPCE v průběhu programového období (dodatečné 

alokace, realokace mezi prioritami) a rozmezí s nimi spojených změn hodnot 

sledovaných indikátorů, v jehož rámci by případné dodatečné alokace či 

realokace neměly vyžadovat další dodatečný screening SEA či posouzení SEA. 

e) Vyhodnocení vlivů KONCEPCE na životní prostředí – SEA posuzovatel 

- Poskytovatel plní roli posuzovatele KONCEPCE dle §10e zákona č. 100/2001 Sb. 

Poskytovatel je povinen předat vyhodnocení KONCEPCE Objednateli, který ji poté 

předloží MŽP ke zveřejnění a vydání stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Počet vyhotovení SEA KONCEPCE bude upřesněn dle závěru zjišťovacího řízení - min. 

2 ks tištěných verzí v češtině, 2 ks tištěných verzí v angličtině a 2 ks na elektronickém 

nosiči dat, např. na flash disku ve - formátech .docx (editovatelný) a .pdf, případně 

jiných po konzultaci s Objednatelem. Elektronický nosič dat musí obsahovat českou i 

anglickou verzi. 

f) Veřejné projednání dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Poskytovatel je povinen zajistit: 

- zpracování a zveřejnění informace o veřejném projednání KONCEPCE dle zákona 

č. 100/2001 Sb., 

- přípravu a realizaci veřejného projednání dle citovaného zákona ve spolupráci 

s Objednatelem,  

- seznámení účastníků veřejného projednání s výsledky vyhodnocení vlivu KONCEPCE 

na životní prostředí, 

- pořízení zápisu z veřejného projednání a vypořádání připomínek z tohoto jednání,  
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- spolupráci na případné úpravě KONCEPCE na základě vypořádání všech obdržených 

vyjádření. 

g) Průběžné kroky 

- průběžná spolupráce Poskytovatele, který bude zpracovatelem SEA KONCEPCE, 

s Objednatelem, zpracovatelem SEA Dohody o partnerství a dalšími zainteresovanými 

stranami,  

- zajištění průběžných konzultací s MŽP,  

- zajištění informační kampaně před veřejným projednáním (jeden inzerát v celostátním 

deníku, publikování informace o zahájení procesu SEA a o veřejném projednání na 

minimálně 3 odborně zaměřených serverech na internetu),  

- spolupráce s Objednatelem a tvorba návrhu prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona 

č. 100/2001 Sb. 

h) Schválení KONCEPCE Evropskou komisí 

- spolupráce s Objednatelem na vypořádávání obdržených připomínek v rámci procesu 

SEA KONCEPCE, resp. v rámci meziresortního projednání a jednání s Evropskou 

komisí (EK) až do schválení KONCEPCE Evropskou komisí. 

 

Článek V. 

Specifikace a způsob předání a převzetí jednotlivých výstupů plnění 

1. Jakékoli písemné výstupy uvedené v čl. IV. této smlouvy je Poskytovatel povinen předložit 

Objednateli vždy: 

a. v pracovních verzích zasílaných elektronicky kontaktní osobě Objednatele, a to 

průběžně na základě pokynů Objednatele a v termínech Objednatelem stanovených; 

b. ve finální, Objednatelem odsouhlasené verzi, která musí zohledňovat všechny 

požadavky specifikované v článku IV. této smlouvy a zároveň musí zohledňovat 

i všechny dílčí připomínky vznesené Objednatelem k pracovní verzi výstupů dle 

předchozího bodu. Finální výstupy je Poskytovatel povinen vyhotovit v českém a 

anglickém jazyce a předat je Objednateli v listinné formě v počtu výtisků dle 

požadavku Objednatele či v případě SEA KONCEPCE dle požadavku MŽP – 

minimálně však min. 2 ks tištěných verzí v češtině, 2 ks tištěných verzí v angličtině a 

2 ks na elektronickém nosiči dat, např. na flash disku ve formátech .docx 

(editovatelný) a .pdf, nejpozději v termínech stanovených Objednatelem. 

Poskytovatel dodá výstupy dle podmínek uvedených v této smlouvě. Dále 

Poskytovatel vypracuje netechnické shrnutí SEA KONCEPCE v rozsahu cca 1-2 

normostran textu v českém jazyce. Poskytovatel zajistí překlad shrnutí do anglického 

jazyka a odpovídá za kvalitu takového překladu. Finální výstupy musí být opatřeny 

logem OPD, a to v souladu s platným “Metodickým pokynem pro publicitu“, 

dostupným na http://web.opd.cz/document/metodicky-pokyn-pro-publicitu/. 

2. O předání a převzetí každého písemného výstupu bude vždy sepsán předávací protokol 

podepsaný kontaktními osobami smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom jeho vyhotovení. 

3. Zjistí-li Objednatel v průběhu poskytování služeb Poskytovatelem nebo při převzetí 

výstupů zjevné vady v plnění předmětu této smlouvy, je povinen o tom sepsat zápis 

s uvedením zjištěných vad, podepsaný kontaktní osobou Objednatele. Lhůta pro odstranění 

http://web.opd.cz/document/metodicky-pokyn-pro-publicitu/
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zjištěných vad činí 5 pracovních dní ode dne předání zápisu Poskytovateli, nestanoví-li 

Objednatel (resp. kontaktní osoba Objednatele) v zápise lhůtu delší. 

4. Nebudou-li služby řádně poskytnuty, není Objednatel povinen je schválit, výstupy s vadami 

či nedodělky není Objednatel povinen převzít, ani podepsat protokol podle odst. 2 tohoto 

článku a do odstranění vad není povinen zaplatit cenu za služby. 

 

Článek VI. 

Doba a místo plnění 

1. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy a předávat veškeré výstupy 

Objednateli až do dne schválení KONCEPCE Evropskou komisí, nejpozději však do 24 

měsíců ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy, podle toho která z těchto skutečností 

nastane dříve. Objednatel je oprávněn písemně stanovit Poskytovateli dílčí termíny pro 

splnění konkrétních činností dle předmětu této smlouvy. 

2. Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo Objednatele, sídlo nebo jiné prostory 

Poskytovatele, popř. jiné vhodné místo dle pokynů Objednatele. 

 

Článek VII. 

Celková cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně poskytnuté služby činí 469.000,- Kč bez DPH, 

21% DPH ve výši 98.490,- Kč, tj. 567.490,- Kč včetně DPH a bude odpovídat kalkulaci 

uvedené v Nabídce a v Příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.  

2. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH přiúčtována 

daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. Z žádných jiných důvodů nemůže být cena 

uvedená v odst. 1 tohoto článku měněna. 

3. Tato uvedená celková cena je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty 

veškeré náklady potřebné k poskytnutí služeb, jakož i veškeré náklady související.  

 

Článek VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na plnění předmětu této smlouvy v jakékoliv formě. 

2. Cena bude Objednatelem zaplacena na základě daňových dokladů (faktur) řádně 

vystavených Poskytovatelem. 

3. Poskytovatel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně poskytnuté služby, resp. jejich 

části, a to v souladu s cenovou kalkulací uvedenou v Nabídce a v Příloze č. 2 této smlouvy. 

4. Poskytovatel je oprávněn fakturovat cenu za jednotlivé výstupy a poskytnuté služby ve třech 

(3) fázích, a to následujícím způsobem:  

- I. fáze – oprávnění fakturovat za tuto fázi vznikne Poskytovateli dnem vydání závěru 

zjišťovacího řízení ze strany MŽP a řádným dokončením plnění dle předmětu této 

smlouvy článek IV. bod 5 písm. a) a b); a 

- II. fáze – oprávnění fakturovat za tuto fázi vznikne Poskytovateli dnem schválení 

KONCEPCE vládou ČR a řádným dokončením plnění dle předmětu této smlouvy 

článek IV. bod 5 písm. c) až g); a 
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- III. fáze – oprávnění fakturovat za tuto fázi vznikne Poskytovateli dnem schválení 

KONCEPCE Evropskou komisí a řádným dokončením plnění dle předmětu této 

smlouvy článek IV. bod 5 písm. h) nebo po uplynutí 24 měsíců ode dne účinnosti této 

smlouvy, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

jejího doručení Objednateli.  

6. Dnem platby se rozumí den, kdy je příslušná částka odeslána z účtu Objednatele na účet 

Poskytovatele uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v registru 

plátců DPH, je-li Poskytovatel plátcem DPH, jinak číslu účtu uvedenému v čl. I. této 

smlouvy. Případnou změnu čísla účtu je Poskytovatel povinen Objednateli písemně oznámit 

a na zpětný dotaz Objednatele opětovně písemně potvrdit. 

7. Poskytovatelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

právními předpisy, samostatně uvedenou částku DPH a evidenční číslo smlouvy 

Objednatele. Dále je Poskytovatel povinen na fakturu uvést název projektu, ze kterého je 

tato smlouva financována (Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023), a jeho číslo 

(CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000001). Dojde-li ke změně projektu, bude o této 

skutečnosti Poskytovatel neprodleně informován. Součástí faktury musí být kopie 

předávacích protokolů dle čl. V. odst. 2 této smlouvy včetně specifikace fakturovaných 

služeb dle odst. 3 tohoto článku, podepsaných kontaktními osobami smluvních stran (viz 

čl. I. této smlouvy, případně čl. XVI. odst. 4 této smlouvy), jako doklad o skutečně a řádně 

poskytnutých službách. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo budou uvedené údaje 

nesprávné či neúplné nebo nebudou splněny podmínky dle odst. 6 tohoto článku, je 

Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění či opravě, 

aniž se tím dostane do prodlení s jejím zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode 

dne doručení bezvadné faktury Objednateli. 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. V případě, že v době 6 měsíců od převzetí jednotlivých výstupů nebo po schválení 

poskytnutých služeb budou Objednatelem zjištěny vady, poskytuje Poskytovatel 

Objednateli záruku za bezodkladné odstranění těchto vad bez nároku na navýšení ceny, 

nejdéle však do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadách, 

nestanoví-li Objednatel písemně lhůtu delší.  

2. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo 

na uplatnění smluvní pokuty. 

 

Článek X. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebné podklady a nezbytnou 

součinnost k plnění předmětu této smlouvy. 

2. Poskytovatel je při poskytování služeb podle této smlouvy povinen postupovat s odbornou 

péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, pokyny a aktuálními potřebami Objednatele v rámci vymezení předmětu této 

smlouvy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Poskytovatel 
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je povinen poskytovat služby v souladu s touto smlouvou, Výzvou a Nabídkou. V případě 

rozporu mezi těmito dokumenty mají přednost jejich ustanovení dle uvedeného pořadí. 

3. Poskytovatel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude 

zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, a to pro jakékoliv využití plnění v České republice i v zahraničí. 

4. Podpisem této smlouvy Poskytovatel poskytuje Objednateli nevypověditelnou, 

převoditelnou, výhradní a časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům užití 

jakýchkoliv dokumentů, stanovisek, listin, návrhů a všech výstupů vztahujících se k 

předmětu této smlouvy nebo vytvořených v souvislosti s ní Poskytovatelem či jeho 

poddodavateli, jež podle obecně závazných právních předpisů představují autorská díla 

nebo práva pořizovatele k jím pořízené databázi, a to všemi způsoby užití včetně oprávnění 

k jejich poskytnutí třetím osobám a včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla 

nebo databáze.  

5. Poskytovatel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu plnění předmětu 

této smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu této 

smlouvy. V případě, že Objednatelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění 

předmětu této smlouvy, Poskytovatel je povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit bez 

nároku na navýšení celkové výše ceny za poskytované služby, nejdéle však do 5 pracovních 

dnů, pokud Objednatel nestanoví písemně lhůtu delší. 

6. 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. 

7. Poskytovatel není oprávněn výstupy z předmětu plnění této smlouvy nebo jejich částí 

jakkoliv rozšiřovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Přenechání výstupů 

nebo jejich části Poskytovatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele se považuje za důvod pro odstoupení od této smlouvy. 

8. Poskytovatel prohlašuje, že si v době uzavření této smlouvy není vědom žádných okolností, 

které by zakládaly možný střet zájmů nebo které by mu zabraňovaly plnit povinnosti podle 

této smlouvy.  

9. Poskytovatel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Poskytovatel je na písemnou žádost Objednatele povinen existenci 

skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě písemně 

stanovené Objednatelem a způsobem dle písemného požadavku Objednatele. 

10. Poskytovatel je povinen Objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, 

které mohou ohrozit plnění dle této smlouvy nebo způsobit zpoždění plnění dle této 

smlouvy. 

 

Článek XI. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. V případě nedodržení termínu plnění předmětu této smlouvy, stanoveného Objednatelem 

nebo touto smlouvou, a to i v případě neschválení poskytnutých služeb nebo nepřevzetí 

výstupu z plnění předmětu této smlouvy z titulu jeho vad nebo neúplnosti, je Poskytovatel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 
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2. V případě prodlení Poskytovatele s odstraněním vad plnění předmětu této smlouvy dle čl. 

IX. odst. 1, čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo prodlení Poskytovatele s předáním věcí a 

dokumentů podle čl. XII. odst. 8 této smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu ve 

stejné výši je Poskytovatel povinen zaplatit v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 

XIV. odst. 1 nebo čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ. 

3. V případě porušení povinnosti uvedené v článku XIII. odst. 2, XVI. odst. 1 a 2 této smlouvy 

je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ. Stejnou smluvní pokutu zaplatí Poskytovatel v případě, že poruší zákaz uvedený 

v čl. XVII. odst. 3 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ. 

4. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je Poskytovatel 

oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý 

započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 25 kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani povinnost 

Poskytovatele řádně dokončit plnění předmětu této smlouvy či odstranit vady. 

 

Článek XII. 

Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy může být ukončen těmito způsoby: 

a) písemným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v § 2002 a násl. 

Občanského zákoníku v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní 

stranou, 

b) písemnou dohodou smluvních stran podle § 1981 Občanského zákoníku, přičemž 

účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v této dohodě, jinak ke 

dni podpisu dohody oběma smluvními stranami, 

c) písemnou výpovědí. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je dále oprávněn v souladu s § 2001 Občanského 

zákoníku od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) prodlení Poskytovatele delší než 14 kalendářních dnů s poskytnutím plnění předmětu 

této smlouvy v termínu stanoveném Objednatelem nebo touto smlouvou, 

b) přenechání výstupů plnění předmětu této smlouvy Poskytovatelem třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele dle článku X. odst. 7 této smlouvy, 

c) porušení povinností Poskytovatelem dle článku XIII. odst. 2, článku XIV. odst. 1, 

článku XV. odst. 1, článku XVI. odst. 1 a 2, článku XVII. odst. 3 této smlouvy, 

d) dle čl. XV. odst. 4 písm. b) této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, pokud řádně uplatní 

u Poskytovatele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu této smlouvy 

a Poskytovatel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje. 

4. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy 
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souhlasí smluvní strany s tím, že nebudou mít povinnost vracet plnění, které bylo 

poskytnuto k datu odstoupení od této smlouvy.  

5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, úrok z prodlení, 

pokud již dospěl, ani oprávněný nárok na zaplacení již uplatněných smluvních pokut. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, i bez uvedení důvodu, na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet dnem jejího doručení 

Poskytovateli. Poskytovateli v takovém případě přísluší nárok na úhradu té části ceny, která 

byla do okamžiku ukončení této smlouvy Poskytovatelem vyúčtována v souladu s touto 

smlouvou. 

7. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pouze ze závažného důvodu, pokud 

nastane na jeho straně taková překážka, která mu brání z objektivních důvodů pokračovat 

v plnění dle této smlouvy, a to na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 2 měsíce 

a počíná běžet dnem jejího doručení Poskytovateli.  

8. V případě jakéhokoliv ukončení tohoto smluvního vztahu podle této smlouvy, je 

Poskytovatel vždy povinen neprodleně předat Objednateli veškeré věci a dokumenty, 

poskytnuté mu Objednatelem za účelem plnění předmětu této smlouvy, a to do 5 pracovních 

dnů ode dne ukončení smluvního vztahu.  

9. Poskytovatel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na 

úhradu pouze té části ceny, která byla do okamžiku ukončení této smlouvy Poskytovatelem 

vyúčtována v souladu s touto smlouvou. 

10. V případě předčasného ukončení této smlouvy je Poskytovatel povinen poskytovat 

Objednateli po dobu 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby 

Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek XIII. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní tuto smlouvu včetně 

všech jejích změn a dodatků na profilu Objednatele (zadavatele) dle § 219 odst. 1 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zároveň tuto 

smlouvu uveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoli informace 

o podmínkách této smlouvy a souvisejících 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 

právních předpisů. Ustanovení odst. 1 tohoto článku tím není dotčeno.  

3. Dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke zpracování osobních údajů, je Poskytovatel 

povinen postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 

Nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a po ukončení jejich zpracování 

osobní údaje prokazatelně zlikvidovat. 



12 

 

4. Závazky dle odstavců 2 a 3 tohoto článku, článku XVII. odst. 3 této smlouvy a dalších 

ustanovení smlouvy, u nichž to vyplývá z povahy věci, trvají i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

 

Článek XIV. 

Poddodavatelé 

1. Poskytovatel není, vyjma skutečností uvedených v odst. 5 tohoto článku, bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele oprávněn uzavřít jakoukoliv poddodavatelskou smlouvu 

na realizaci jakékoliv části plnění předmětu této smlouvy, případně umožnit poskytnutí 

jakéhokoliv plnění ve vztahu k realizaci takovéto zakázky poddodavatelem. 

2. Jakákoli dohoda mezi Poskytovatelem a třetím subjektem, na základě které Poskytovatel 

svěří realizaci jakékoli části plnění tomuto třetímu subjektu, bude považována za 

poddodavatelskou smlouvu. Za poddodavatelské smlouvy nejsou považovány smlouvy 

zakládající pracovněprávní vztah mezi Poskytovatelem a jeho zaměstnancem ve smyslu 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.    

3. Objednatel je oprávněn udělení souhlasu dle odst. 1 tohoto článku vázat zejména na 

podmínky vztahující se k povaze poskytovaného plnění a rozsahu potenciálních 

poddodávek. Objednatel je povinen písemně informovat Poskytovatele o svém rozhodnutí 

do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti Poskytovatele o udělení souhlasu 

Objednatele s uzavřením poddodavatelské smlouvy a uvést důvody případného odmítnutí 

souhlasu. V žádosti o udělení souhlasu musí Poskytovatel vždy provést řádnou identifikaci 

potenciálního poddodavatele a doložit dokumenty, kterými prokáže odbornou způsobilost 

poddodavatele. 

4. Ustanovení o povinnosti požádat o udělení souhlasu Objednatele se vztahuje i na změnu 

v osobě poddodavatele. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele změnit osobu poddodavatele, a to ani v případě, kdy novým poddodavatelem 

je osoba již zajišťující jinou část plnění dle této smlouvy.  

5. Ustanovení o povinnosti požádat o udělení souhlasu Objednatele se nevztahují na 

poddodavatele jmenovitě uvedené v nabídce Poskytovatele předložené ve výběrovém 

řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, ale pouze ve vztahu k takové části 

plnění, kterou má podle nabídky Poskytovatele tento poddodavatel plnit.   

6. Žádná poddodavatelská smlouva nezakládá smluvní vztah mezi Objednatelem a 

poddodavatelem.  

7. Poskytuje-li Poskytovatel Objednateli část plnění vyplývající z této smlouvy 

prostřednictvím poddodavatele, je za veškerá taková plnění poddodavatele odpovědný 

Poskytovatel sám, jako kdyby tato plnění byla poskytována Poskytovatelem. Tato 

odpovědnost nemůže být dotčena skutečností, že Objednatel udělil souhlas s uzavřením 

poddodavatelské smlouvy.  

8. Pokud Objednatel shledá, že plnění z této smlouvy uskutečněné poddodavatelem 

nedosahuje potřebných kvalit, je vadné nebo nevykazuje jiné náležitosti požadované 

Objednatelem, nebo že sám poddodavatel není subjektem kompetentním pro provádění 

plnění z této smlouvy, případně pokud Objednatel má ve vztahu k budoucím plněním ze 

strany poddodavatele o těchto skutečnostech důvodnou pochybnost, je oprávněn požadovat, 

aby Poskytovatel neprodleně svěřil takto identifikovanou část plnění jinému poddodavateli, 

nebo se ujal této části plnění sám. Důvodná pochybnost o kvalitách plnění nebo kompetenci 



13 

 

poddodavatele může vyplývat i ze zkušenosti Objednatele s konkrétními poddodavateli a 

jejich činností prováděnou ve vztahu k Objednateli v rámci jiných zakázek. 

9. Zajištění plnění, která Poskytovatel svěří poddodavateli, není poddodavatel oprávněn zadat 

třetím osobám. Poskytovatel je povinen na tuto skutečnost poddodavatele upozornit před 

uzavřením poddodavatelské smlouvy. 

10. Uzavření jakékoliv poddodavatelské smlouvy nebo uskutečnění jakéhokoliv smluvního 

plnění poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, případně 

jakákoliv změna v osobě poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

budou považovány za důvod pro odstoupení od této smlouvy. 

 

Článek XV. 

Nahrazování osob 

1. Poskytovatel může poskytovat služby, které jsou předmětem této smlouvy pouze 

prostřednictvím zaměstnanců a jiných osob určených k poskytování plnění (tzv. členů 

týmu) uvedených v seznamu předloženém v Nabídce. Poskytovatel nesmí bez předchozího 

souhlasu Objednatele provádět žádné změny v seznamu zaměstnanců a jiných osob 

Poskytovatele určených k poskytování plnění (tzv. členů týmu) oproti seznamu, který byl 

uveden v Nabídce Poskytovatele předložené ve výběrovém řízení. 

2. Poskytovatel je povinen navrhnout Objednateli nahrazení člena týmu v následujících 

případech:  

a) v případě smrti, nemoci nebo úrazu člena týmu, pokud nemoc nebo úraz člena týmu 

znemožňuje Poskytovateli řádně plnit předmět této smlouvy, 

b) pokud je nezbytné nahradit člena týmu z důvodů, které Poskytovatel nemůže ovlivnit 

(např. ukončení pracovního poměru apod.).  

3. V průběhu poskytování plnění z této smlouvy a na základě písemné a zdůvodněné žádosti 

je Objednatel oprávněn požádat Poskytovatele o nahrazení člena týmu, pokud se domnívá, 

že člen týmu nepracuje efektivně nebo neplní své povinnosti v souladu s touto smlouvou.  

4. Pokud je zapotřebí člena týmu nahradit, musí mít náhradní člen minimálně stejnou 

kvalifikaci a zkušenosti jako nahrazený člen týmu. Pokud Poskytovatel nemá k dispozici 

náhradního člena týmu se srovnatelnou nebo vyšší kvalifikací a zkušenostmi, které měl 

nahrazený člen týmu, je Objednatel oprávněn: 

a) akceptovat náhradu náhradním členem týmu s nižší kvalifikací a zkušenostmi, pokud i 

přesto zůstanou zachovány požadavky Objednatele na příslušného člena týmu uvedené 

jako kvalifikační požadavky v zadání k výběrovému řízení, a současně pokud tato 

nominace neohrozí provedení řádného plnění ze smlouvy, nebo  

b) odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel není schopen provádět příslušné činnosti 

prostřednictvím řádně kvalifikované osoby, případně pokud by plnění předmětu této 

smlouvy bylo v důsledku snížení kvalifikace příslušných osob jinak ohroženo.  

5. Jakékoliv dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s náhradou člena týmu Poskytovatele 

nese Poskytovatel. Pokud není člen týmu Poskytovatele nahrazen okamžitě, příp. pokud se 

neujme svých funkcí s okamžitou platností, je Objednatel oprávněn vyzvat Poskytovatele, 

aby k provedení řádného plnění předmětu této smlouvy přidělil dočasně jiného řádně 

kvalifikovaného člena týmu, který bude provádět řádné plnění až do doby, kdy náhradní 

člen týmu převezme své funkce a začne řádně provádět plnění předmětu z této smlouvy, 
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případně je Objednatel oprávněn vyzvat Poskytovatele, aby přijal jiná vhodná opatření, 

kterými bude dočasná nepřítomnost schváleného náhradního člena týmu řešena.  

 

Článek XVI. 

Další ujednání 

1. Poskytovatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 

dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této smlouvy. Účetní doklady budou 

uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů.  

2. Poskytovatel je povinen nejméně po dobu určenou právními předpisy k archivaci dokladů 

dle odst. 1 tohoto článku (zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

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

pozdějších předpisů) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (1), z něhož 

je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a 

poskytnout jim při provádění kontroly veškerou součinnost. 

3. Jakákoli oznámení vyžadovaná podle této smlouvy, zejména oznámení o odstoupení od 

smlouvy, budou učiněna v písemné formě a doručena osobně nebo zasláním doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence, doručením prostřednictvím datových schránek 

v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů nebo kurýrní službou, která umožňuje ověření 

doručení. Oznámení učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za doručené 

okamžikem doručení (v případě osobního doručení), okamžikem uvedeným na ověření o 

doručení (v případě doručení poštou nebo kurýrní službou) nebo okamžikem, který je 

upraven jako okamžik doručení v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (v případě doručení 

prostřednictvím datových schránek). Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení 

smlouvy, která umožňují oznamování elektronickou poštou. 

4. Smluvní strany písemně (e-mailem) označí kontaktní osoby oprávněné jednat v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy. V takovém písemném oznámení budou uvedena jména 

kontaktních osob, jejich elektronické adresy a telefonní spojení. Pokud smluvní strany 

kontaktní osoby neoznačí, platí, že kontaktními osobami jsou osoby uvedené v článku I. 

této smlouvy. Doručovací adresou smluvní strany je adresa uvedená v článku I. této 

smlouvy, nebude-li písemně oznámeno druhé smluvní straně jinak. 

5. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména 

Občanským zákoníkem. 

6. V případě ukončení plnění dle předmětu této smlouvy ve fázi 1 dle článku VIII. odst. 4 této 

smlouvy nevzniká nárok na úhradu ceny za 2. a 3. fázi dle článku VIII. odst. 4 této smlouvy. 

V případě ukončení plnění dle předmětu této smlouvy ve fázi 2. dle článku VIII. odst. 4 

této smlouvy nevzniká nárok na úhradu ceny za fázi 3. dle článku VIII. odst. 4 této 

smlouvy. 

 

 

 

 

                                                 
1 Zejména se jedná o Objednatele, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropskou komisi, Evropský 

účetní dvůr apod. 
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Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva může být měněna, upravována či doplňována pouze formou písemných, 

postupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit či jinak převést jakákoli svá práva či 

povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží 

Objednatel a 2 Poskytovatel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky (bez příloh č. 1- 5) 

Příloha č. 2: Tabulka pro zpracování nabídkové ceny 

 

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 

smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

 

V Praze dne 3. 2. 2020  

 

V Praze dne 29. 1. 2020 

  

za Objednatele za Poskytovatele 

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 

1. náměstek 
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 

rektor 
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