Smlouva o Dno
Smluvní číslo objednatele: 6155/05/2020
Smluvní číslo zhotovitele: 20ZakOO l39
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
"Audiovizuální technika - Centrální předpovědní pracoviště"
Smluvní strany:
Objednatel:
se sídlem:

IČ:
DIČ:

Český hydrometeorologický ústav (dále také "ČHMÚ")
Na Šabatce 2050/17, 14306 Praha 412 - Komořany
00020699
CZ00020699

statutární orgán:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
dále jen "objednatel"
a
Zhotovitel:
se sídlem:

IČ:
DIČ:

A VT Group a.s.
V Lomech 2376/l0a, 14900 Praha 4
01691988
CZ01691988

statutární orgán:
bankovní spojení:
účet:
měna účtu:
dále jen "zhotovitel"
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I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o Dílo ("dále jen Smlouva") je závazek Zhotovitele provést pro
Objednatele Dílo označené jako "Audiovizuální technika - Centrální předpovědní
pracoviště (dále jen "Dílo") a povinnost Objednatele toto Dílo odebrat a zaplatit za flěj
cenu sjednanou v souladu s touto Smlouvou, jakož i dodržet další závazky a práva
smluvních stran podle této Smlouvy.
II

I

2. Rozsah a technická specifikace Díla bude provedena podle projektové dokumentace pro
provedení stavby, kterou vypracovala společnost AV Media, a.s., IČ: 48108375, Pražská
1335/63, 102 00 Praha 10, 10/2019, a která upravuje veškeré podstatné náležitdsti
k provedení Díla ze strany Zhotovitele.

II.
Doba a místo, způsob plnění
1. Předpokládaný termin zahájení plnění předmětu Smlouvy: od data účinnosti smlouvy;
Předpokládaný termín předání Dila a uvedení do plného provozu: do 4 týdnů ode dne
podepsání protokolu o předání dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem s~aty.
2. Místem plnění této Smlouvy je pracoviště objednatele na adrese: Ceský
hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06, Praha 412 - Komořany, nová budova
centrálního předpovědního pracoviště.
3. Splnění Díla se považuje podle této Smlouvy až dokončení celého Díla, tj. provedení
veškerých dílčích částí vzhledem celku tak, aby Dílo ze strany Zhotovitele mohlo ~ýt
předáno Objednateli jako celek, přičemž jednotlivá plnění jeho dílčích částí a jejich
zhotovení může být prováděno způsobem na základě podpisů dílčích předávacích
protokolů. Drobné vady a nedodělky, které nebrání k užívání předmětu Díla v jeho díl9ích
částech, tj. pokračování ve zhotovování dalších částí, nemůže být důvodem pro odmítnutí
podpisu dílčího předávacího protokolu.

I

4. Po dokončení celého Díla sepíší smluvní strany písemný závěrečný předávací protok 10
dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Protokol o dokončení Díla musí obsahovat
prohlášení objednatele, že předmět Díla přejímá a musí být přiložen též nedílný soupis
případných drobných vad Díla (které nesmějí bránit v jeho užívání), dále jeho součástí
mohou být i neodstraněné vytknuté vady z jednotlivých dílčích protokolů, které neByly
odstraněné v dílčích částech plnění Díla a nejedná se o závažné vady, které by bránily
v celkovém užívání Díla, nebo při činnostech Objednatele by nastalo, z důvodů jejich
neodstranění, nefunkční Dílo jako celek nebo jednotlivých dílčích částí Díla, a dále stanoví
se termín, do jaké doby nastane ze strany Zhotovitele jejich odstranění, aby bylo mílo
5.
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6. Předávací protokoly musí být podepsány osobami pověřenými jednat jménem smluvních
stran. Okamžikem podpisu dílčího protokolu dochází pouze k částečnému plnění Díla a! dle
ujednání této Smlouvy Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku, než b~de
sepsán závěrečný protokol a Dílo jako celek předáno Objednateli.
7. Nedílnou součástí Díla jsou i jednotlivé návody, technická dokumentace, záruční podmínky
apod. v českémjazyce.
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III.
Základní podmínky spolupráce stran
1. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem stavby nového centrálního
předpovědního pracoviště, technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP při
realizaci předmětu smlouvy.
2. Objednatel bere na vědomí, že pokud nebude součinný a nebude spolupracovat se
Zhotovitelem, aby mohl řádně provádět Dílo, nebude Dílo ze strany Zhotovitele provedeno
včas. Zhotovitel je povinen, pokud v provádění Díla vznikají překážky ze strany
Objednatele, ho na tuto skutečnost písemně neprodleně upozornit, že není scho~en
pokračovat v provádění Díla a vyzve ho, aby do čtrnácti (14) dní odstranil závadný stav. V
daném případě se nedostává Zhotovitel do prodlení. V opačném případě bude Zhotovitel
v prodlení, pokud bude z jeho strany provedena jednostranná zrněna dispozic, nebo bude
prosazovat technické změny, které budou v nesouladu se zadáním Objednatele nebo budou
provedené s nesouhlasem technického dozoru a koordinátora BOZP. Objednatel na základě
těchto skutečností vyzve Zhotovitele do čtrnácti (14) dní, aby navrátil a odstranil ZáVa~ý
stav nebo aby postupoval v souladu s dispozicemi, které jsou předmětem Díla. Nedojde-li
k nápravě, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a případně požadovat
náhradu škody.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, včas a s náležitou odbornou péčí v souladu
s příslušnými právními a technickými předpisy a dohodnutými podmínkami této Smlo vy.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku jeho závěrečného protokolárního
předání Objednateli.

I

5. Zhotovitel je vlastníkem Díla a všech věcí tvořících součást Díla do okamžiku úhrady
celkové ceny Díla dle této Smlouvy Objednatelem na účet Zhotovitele. V případě
předčasného zániku této Smlouvy jsou povinné smluvní strany provést majetkové
vypořádání již uhrazených dílčích plnění a převést vlastnické právo k částem Díla, pokud
se nedohodnou jinak.
IV.

Cena a platební podmínky
1.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za plnění Smlouvy cenu stanovenou
oboustrannou dohodou:
bez DPH: 9449900 Kč (slovy:devětmmonůčtyřistačtyřicetdevěttisícdevětset)

I

s DPH
21%:
11 434379
jedenáctmilionůčtyřistatřicetčtyřitisíctřistasedmdesátdevět).

Kč

(sllvy:

I

2. Fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného rozpisu provedených
prací a dodávek I x měsíčně, jenž bude součástí faktury. Neodsouhlasí-li zástbpce
objednatele některé položky soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit
dílčí fakturu jen na částku odpovídající rozsahu nesporných, odsouhlasených položek
3.

Daňový doklad (faktura) bude Zhotovitelem vystaven, v souladu s ustanovením § 28 I dst.
4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nejpozději
do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu (dne zdanitelného plnění). Plnění bude
použito pro činnosti, kdy Objednatel (ČHMÚ) není osobou povinnou k dani, podle § 5 odst.
3 zákona Č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

I

4. Konečná faktura bude vystavena do 14 kalendářních dní od podpisu předávacího protokolu
o předání celého Díla.
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5. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli.
6.

Datem uskutečnění zdanitelného plnění u Díla upraveného touto Smlouvou je dahfm
dokončení celého Díla. Datem dokončení Díla se rozumí podpis závěrečného předávacího
protokolu.

7.

Cena za Dílo se považuje za zaplacenou v okamžiku jejího odepsání z účtu Objednatele.
V.

Záruka
1. Zhotovitel poskytuje záruku na funkčnost Díla dle specifikace v Příloze Č. 1 této smlou y,
na dobu 3 let a její přesný začátek doby trvání bude uveden v předávacím závěrečném
protokolu.
2. Záruka začíná plynout dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu a převzetím Dl a.
3. Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou,
živelnou pohromou, nedodržením standardních servisních postupů, nedodržením
provozních podmínek nebo jiným způsobem než obvyklým provozem.
4. Po dobu záruční lhůty je Objednatel povinen využívat předmět Díla výlučně v soula6u
s jeho posláním a příslušnými technickými podmínkami. Případná technická zlepšení nebo
úpravy může vykonat jen na základě písemného souhlasu Zhotovitele. Pokud prokazatelně
Objednatel zasáhne fyzicky v záruční době do technického chodu Díla bez písemného
souhlasu Zhotovitele a to tak, že ho vylepší a technický upraví, že bude zřejmé, že výkon
Díla byl pozměněn vlivem Objednatele a tento zásah musí být ze strany Zhotovit~le
prokázán, nevztahuje se na Dílo v daném případě u jednotlivých částí právo Objednatele
na uplatnění reklamace.

I

5. Reklamace budou Zhotoviteli podávány ze strany Objednatele písemně nebo elektronicky
(faxem nebo e-mailem) prostřednictvím pověřených osob smluvních stran na adresu
Zhotovite1e.
6. V případě neopravitelné závady předmětu smlouvy v průběhu celé záruční doby b~6e
předmět smlouvy Zhotovitelem bezplatně nahrazen jiným zařízením stejné nebo vyšší
výkonnosti, ve stejné kvalitě a provedení, bez možnosti nahradit jednotlivé části Díla za
levnější součástky s obdobnými parametry.
VII.
Smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě nedodržení termínu protokolárního odevzdání Díla povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla celkem za každý i započatý den zpoždění, pokud
toto není způsobeno Objednatelem.

I

2. Objednatel je povinen v případě zpoždění se splněním svého peněžního závazku podle čl,
IV. této smlouvy zaplatit zhotoviteli pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky a
každý i započatý den zpoždění, pokud toto není způsobeno Zhotovitelem.
3. Jestliže zhotovitel ve lhůtě s objednatelem dohodnuté neodstraní drobné vady a nedodělky
(odst. 11.4.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč za každý den prodlení.
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VIII.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v
registru smluv na základě zákona Č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem qle
ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran nebo odstoupením ze zákonných
důvodů nebo z důvodů v této smlouvě uvedených. Oznámení o odstoupení musí být
písemné a musí být doručeno druhé straně na adresu uvedenou v této Smlouvě.
3.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení
s plněním svých závazků a nedodržuje řádný průběh provádění zhotovování Díla, ačkoliv
mu v tom nebrání žádná překážka. Překážkou i v dané věci není ta skutečnost, ~e
Zhotoviteli k provedení Díla chybí součástky či technické vybavení, které obstarává u
výrobců či třetích osob.

4. V případě odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen do deseti (10)
pracovních dnů od prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy odstranit veškeré jím
dodané části plnění a uvést všechny dotčené systémy do původního stavu. V přípafě
nesplnění výše uvedeného termínu budou veškeré dodané části plnění odstraněny na
náklady Zhotovitele a budou uplatňovaný ze strany Objednatele.

I

5.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že Objednatel poruší
ustanovení dle čl. III odst. 2 a smluvní strany mají nárok pouze na plnění již provedeného
Díla, jeho výše bude určena podle cenové specifikace, kteráje uvedena v Příloze Č. 3.

I

6. V případě neopravitelné závady předmětu smlouvy v průběhu celé záruční doby bu~e
předmět Smlouvy zhotovitelem bezplatně nahrazen jiným zařízením stejné nebo vyšší
výkonnosti. Nebude-li toto možné ze strany Zhotovitele, anebo Zhotovitel ned0ctrží
ustanovení článku V odst. 6., má Objednatel v takovém případě právo, odstoupit od
Smlouvy s náhradou všech účelně vynaložených nákladů na realizaci předmětu plnění této
Smlouvy.
7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy;
nebo zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k
potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

I

IX.
Mlčenlivost
1. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a i po jej
skončení budou zachovávat mlčenlivost o veškerých utajovaných informacích a
skutečnostech, o kterých se dozví v průběhu plnění této Smlouvy. Poskytování informací
vyplývající z této Smlouvy třetím osobám, je možné pouze za podmínek, ktdré
neodpovídají utajovaným informacím a důvěrnému obsahu, který jsou povinny znát pouze
smluvní strany, přičemž tato mlčenlivost se nevztahuje k uveřejnění obsahu smlouvy podle
zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. nebo zákona o registru smluv Č. 340/20 5
Sb.
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2. V případě pochybností, zda určitá informace nebo skutečnost je považována za důvěrnL
či nikoliv, požádá příslušná smluvní strana druhou stranu o vysvětlení a do doby, než obdrží
vyjádření, bude s předmětnou informací nebo skutečností nakládat jako s důvěrnou.

I

3. Bude-li jedna ze smluvních stran nucena porušit závazek mlčenlivosti na základě právního
předpisu, sdělí to obratem písemně druhé straně. Smluvní strany se v takovém případě
dohodnou na nejvhodnějším způsobu zpřístupnění předmětné informace nebo skutečnosti.

Ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/~14 sb., o kybernetické bezpečnosti, ve zně~í
pozdějších předpisů

I

1.

Smluvní strany berou na vědomí, že informační systém Objednatele (též i "ČHMÚ")
podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a s ním
související vyhlášky, zejm. vyhláška
82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních,
kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech
podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické
bezpečnosti).
č.

I

2. Zhotovitelje tedy povinen při užívání a čerpáních jakýchkoliv informací, dat, podkladů,
zejm. o cí1ech a smluvním vztahu k veřejné zakázce a jejího plnění, o informačních
systémech, personálním zabezpečení, vnitřní struktuře organizace a o skutečnosteth,
které se vztahují k bezpečnostním a technickým opatřením a kdy se stává příjemcem a
uživatelem těchto informací, jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 17L30
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodržovat zákonné předpisy pro obl st
kybernetické bezpečnosti, interní předpisy ČHMÚ a počínat si při svém jednání tak,
aby nedocházelo k porušování bezpečnostních opatření, nebyla snižována a
poškozována bezpečnostní image ČHMÚ a důvěryhodnost těchto zdrojů a nedošlo k
neoprávněnému zásahu do sítí a informačních systémů ČHMÚ s následkem jejich
poškození, dále
3.

Zhotovitel bere na vědomí, že chráněné informace jsou součástí obchodního tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména listinné
a elektronické podklady, finanční přehledy a cenové mapy, zdroje a s poskytnutými
zdrojije povinen nakládat tak, jako by byly označovány za důvěrné, dále není oprávněn
je užívat i zprostředkovaně ke komerčním účelům, modifikovat a zcizovat. S užitím
chráněných informací nepřechází ani na třetí osoby vlastnictví k autorským a
průmyslovým právům, pokud není stanovené jinak, dále
č.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že zákonem určený Úřad, je oprávněn vykonávat kontrolu
a dohled nad dodržováním ustanovení v oblasti kybernetické bezpečnosti, a tedy je
povinný prokázat součinnost v případě provádění státního dohledu a při provádění
auditů procesů, dále
5. V případě porušení zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti ze strany Zhotovitele, je
Objednatel oprávněn požadovat fmanční náhradu škody ve výši správního deliktu za
každé porušení, zneužití či nedodržování ustanovení příslušného zákona o kybernetické
bezpečnosti, uděleným Úřadem dle odst. 4 a byl způsobem zaviněně Zhotovitelerb a
to i v případě, že zanedbaní povinností vzniklo na straně třetích osob jednajících v
zastoupení Zhotovitele.
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XI.
Závěrečná ustanovení

1.

Neplatnost některého smluvního ustanovení nemá za následek neplatnost celé Smlouyy,
pokud se nejedná o skutečnost, se kterou zákon Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník spojuje
takové účinky.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3. Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou smluvních stran na
základě oboustranně uzavřených dodatků.
4. Tato Smlouva se řídí zákonem

Č.

89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. ČHMÚ osobní údaje subjektů údajů zpracovává v souladu se zákonem Č. 110/2019 Sb.! o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzický h
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).
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem jsou srozuměné
a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

.

V Praze dne: 19.3.2020

Za objednatele:
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Příloha č. 1
SPECIFIKACE

REKAPITULACE

•
Název investora:

ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, Praha 4 - Komořany

Projekt:

CENTRÁLNi PŘEDPOVĚDNi PRACOViŠTĚ (CPP)

Zpracoval:

---

pořadové
číslo

1

I
I

popis

,

1

Kč~ednotka
bez DPH

I

cena c 'Ikem I Kč bez
DPH

počet

I

AV TECHNOLOGIE

I

2
3

4
5
6
AV TECHNOLOGIE- cena celkem bez DPH:
Poznámka 1: Rozpo~tované ceny jsou kalkulovány

I

v cenové hladině platné v době dokončeni projektově dokument aee.
ubihne-li od tamTnu zpracovAnf projektu do realizace obdobidelli ne! 12 měsleů,
Poznámka 3: U položek, kde neni uvedeno jinak, plati standard"r dvouleti Úroka. V pHpadi odchylného pofadavku zadavatele j8 potfeba uval.ovat náklady za rozi'fenf t_kov' ZiNky.
V pHpadi 1.. výrobce na daný produkt poskytuje Úiruku delli na! dva roky, bud. uplatněna délka Úiruky stanoveni výrobcem.
Poznámka 2: Doporufujeme revizi projektové dokumentace,

1

i

J
9449900 Kč

