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Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany
Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. V68/2020-1170
' n0ŽffiéÓ/ÍMo-Jfc> Pfeevidován#

raha 16. prosince 2020
ýtisk č. 2

STUPEŇ UTAJENÍ ZRUŠEN / ZMČNĚM Počet listů: 5
V souladu se zákonem Č. 412/2GQ5 Sb„ § 22 criST. 4 Přílohy utajované: 1/6
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Jméno, příjmení, podpis:............ ,............
...

Smlouva o dílo Ag.č. 20104004

I. Smluvní strany

1.1 Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

Kontaktní osoba:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
plukovník gšt. Ing. Ladislav Rebilas. ředitel MO
1170 Praha

601 626 94
CZ60162694

ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 00 Praha

404881/0710

tel.:
e-mail:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

tel.: nebo
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
MO 1170 Praha, Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6,
PSČ 160 01

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Vojenský technický ústav, s. p.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A,
vložka 75859

Se sídlem:

Zastoupený:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

Mgr. Jiří Protiva, ředitel

Kopů enéússt s originálem.

?odpi*
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IČO: 242 72 523

DIČ: CZ24272523

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 86-4183790217/0100

Telefonické a emailové spojení: tel.: +420 910 105 501

e-mail: info.vtupv@vtusp.cz
,j í ‘'ttV i \*■ I;***•,**;■'*'*\•

Zástupcezhotovitelevevěcěcfftechnických:

» -\f ’

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav s.p.,
Odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

Datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „zhotovitel")

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je zajištění podkladové dokumentace k rozvoji AČR cestou vertikální
spolupráce v souladu s § 189 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:
a) závazek zhotovitele - na své nebezpečí a na svůj náklad zpracovat pro objednatele studii
proveditelnosti v rozsahu specifikovaném v příloze 1 této Smlouvy (dále jen „dílo“).
V souladu s přílohou č. 5 Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam
utajovaných informací, a v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se požaduje, aby bylo dílo od počátku
zpracování klasifikováno v souladu s výše uvedeným zákonem stupněm utajení
„VYHRAZENÉ“.
b) závazek objednatele - řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

IV. Cena za dílo

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na nejvyšší možné ceně za dílo, specifikovaného v odst. 3.1 této smlouvy,
a to ve výši: 1.818.509,00 Kč včetně DPH (slovy: jedenmilionosmsetosmnácttisícpětset
devět CZK, 00/100 haléřů).
4.2 Nejvyšší možná cena díla bez DPH činí 1.502.900,00 Kč, sazba DPH 21 % činí
315.609,00 Kč. _____ _
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4.3 Jednotkové ceny za jednotlivé položky díla jsou uvedeny v příloze 2 smlouvy. V těchto 
cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.
4.4. Tato cena je cenou nepřekročitelnou vyjma případu, kdy dojde ke změně DPH. V tomto 
případě bude DPH účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.
4.5 Rozdíl mezi cenou uvedenou v odst. 4.1 a fakturovanou částkou za skutečně provedené 
dílo je nenárokový.

V. Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel zahájí provádění díla ode dne účinnosti smlouvy, tedy od data zveřejnění 
smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv.
5.2 Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději dne 30. 06. 2021.
5.3 Místem předání díla je provozovna objednatele na adrese Vítězné náměstí 1500/5, 
160 01 Praha 6.
5.4 Místem provádění díla je provozovna zhotovitele na adrese Víta Nejedlého 691, 
Dědice, 682 01 Vyškov.

VI. Podmínky provádění díla

6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce k převzetí díla zástupce objednatele ve věcech 
technických uvedeného v čl. I. této smlouvy (dále jen „přejímající“).
6.2 Dílo bude dodáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 16:00 hod. (Po - Čt), nebo 
od 8:00 do 10:00 (Pá), a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní 
hodiny dodání díla s přejímajícím. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 ObčZ.
6.3 Na termínu odevzdání díla je zhotovitel povinen se dohodnout s přejímajícím, 
a to nejpozději 10 pracovních dní předem.
6.4 Průběžná kontrola zpracování díla v souladu s požadavky uvedenými v příloze 1 této 
smlouvy bude prováděna komisí, jejíž členy stanoví objednatel. Součástí komise bude 
i zástupce zhotovitele, kterého stanoví zhotovitel. Společně zpracovaný harmonogram 
pravidelných kontrolních dní (dále jen „harmonogram“) včetně termínu závěrečného 
kontrolního dne bude zástupci objednatele a zhotovitele ve věcích technických schválen na 
úvodním kontrolním dni, přičemž termín úvodního kontrolního dne bude stanoven na základě 
dohody smluvních stran nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V rámci pravidelných 
kontrolních dní, které se budou konat minimálně lx měsíčně, komise posoudí zejména 
zpracované podklady a případné připomínky z minulých kontrolních dní a v případě potřeby 
dojedná se zhotovitelem jejich nezbytnou úpravu nebo doplnění. Z každého kontrolního dne 
bude pořízen zápis, který bude podepsán členy komise a zástupcem zhotovitele ve věcech 
technických. Zhotovitel je povinen zohlednit závěry' z jednotlivých kontrolních dnů při dalším 
zpracování, úpravách či doplnění díla. V případě, že požadavek komise na úpravu či doplnění 
bude nad rámec přílohy 1 této smlouvy, bude toto důvodem k jednání o dodatku ke smlouvě, 
přičemž v dodatku může být zohledněn i dopad na cenu a termín provedení díla. V rámci 
závěrečného kontrolního dne komise na základě zápisů z pravidelných kontrolních dnů 
zkontroluje, zda zhotovitel zapracoval do díla vzájemně dohodnuté úpravy či doplnění 
a v případě potřeby vydá pokyny k dalším úpravám či doplnění. Zápis ze závěrečného 
kontrolního dne bude přiložen v kopii ke každému výtisku Předávacího protokolu. Pro další 
upřesnění komise viz čl. 1.3.4 přílohy č. 1 smlouvy.
6.5 Zhotovitel dodá plnění formou jedné dodávky.

VYHRAZENÉ
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6.6 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomen zástupce zhotovitele ve věcech 
technických uvedený v čl. I. této smlouvy, který' bude schopen řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.
6.7 Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. 
O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.
6.8 K předání a převzetí hotového díla je zhotovitel povinen vyhotovit předávací protokol 
ve třech výtiscích, z jehož obsahu bude jednoznačně vyplývat, že zhotovitel svůj závazek 
podle této smlouvy splnil a dále v něm musí být uvedeno datum a místo předání, jména 
předávajícího a přejímajícího včetně jejich podpisů. Jeden výtisk předávacího protokolu 
obdrží přejímající a dva výtisky obdrží zhotovitel s tím. že jeden z těchto výtisků je zhotovitel 
povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu. Datum podpisu předávacího protokolu oběma 
stranami se považuje za datum předání díla.
6.9 Dílo včetně podkladové dokumentace zhotovitel dodá v jednom výtisku v tištěné podobě 
a v elektronické podobě na CD. DVD ve formátech PDF. Word a Excel v českém jazyce.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu 
po předání a převzetí díla, do 5 pracovních dnů doporučeně odešle objednateli ve trojím 
vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).
7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ.
Faktura musí zejména obsahovat tyto údaje a náležitosti:

označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo; 
číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy; 
datum vystavení a splatnost faktury;
IČO a DIČ smluvních stran;
číslo bankovního účtu zhotovitele, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným 
v identifikačních údajích zhotovitele v záhlaví této smlouvy;

- počet příloh, jejich názvy, razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné podepisovat 
za zhotovitele daňové doklady; 
v příloze faktury zhotovitel přiloží:

• Originál předávacího protokolu (viz odst. 6.8).
Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následujícím znění:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 01 Praha 6
IČO: 60162694. DIČ: CZ60162694 
v zastoupení:
MO 1170
Vítězné náměstí 1500/5 
160 01 Praha 6

7.3 Faktura bude objednateli doručena na doručovací adresu uvedenou v článku 1.1 smlouvy.
7.5 Splatnost faktury je 28 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě, 
že bude faktura objednateli doručena v období od 1. prosince do 28. února, činí splatnost 
faktury 60 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení.

VYHRAZENÉ
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7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele,
7.7 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady fakturu, která má formální nebo 
věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není-li doložena požadovanými doklady nebo má 
jiné vady v obsahu nebo není doručena v požadovaném množství výtisků). Při vrácení faktury 
musí objednatel zhotoviteli sdělit důvod vrácení faktury. Zhotovitel vystaví a doručí opravenou 
fakturu nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejího vrácení s tím, že oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení opravené faktury objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, 
jestliže byla v této lhůtě zhotoviteli odeslána. V případě neoprávněného vrácení faktury běží 
původní lhůta splatnosti.
7.8 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7.9 Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty7 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VIII. Přechod vlastnictv í

8.1 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí díla zhotovitelem a přejímajícím.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1 Odpovědnost za vady a nároky z vad plnění či plném se řídí ustanoveními § 2099 až 2112 
ObčZ.
9.2 Objednatel bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva na jejich odstranění 
u zhotovitele oznámením na e-mailovou adresu info.vtupv@vtusp.cz (dále jen „oznámení“). 
V oznámení bude specifikována vada, a jak se vada projevuje. Dále objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit.
9.3 Zhotovitel se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv na odstranění vad 
do 5 pracovních dnů od okamžiku doručení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že takto oznámenou vadu uznal v plném rozsahu.
9.4 Zhotovitel je povinen odstranit vadu maximálně do 28 (dvacetiosmi) kalendářních dnů 
od písemného vyjádření k uznání práv na odstranění vad dle odst. 9.3 tohoto článku, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má objednatel 
právo na výměnu díla nejpozději do 28 (dvacetiosmi) kalendářních dnů od písemného 
vyjádření zhotovitele k uznání práv na odstranění vad, které nelze odstranit, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Pokud se s ohledem na objektivní okolnosti nebude možné tento 
termín dodržet, obě strany dohodnou na nejbližším možném termínu výměny. Za den 
ukončení reklamačního řízení se považuje den, kdy bylo bezvadné dílo předáno objednateli.
9.5 Po odstranění oznámené vady zhotovitel a objednatel sepíší a podepíší „Protokol 
o odstranění vady a předání“ (dále jen „protokol o odstranění vady“) ve dvou výtiscích. Jeden 
výtisk protokolu o odstranění vady obdrží zhotovitel, jeden výtisk obdrží objednatel.
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Podpisem protokolu o odstranění vady objednatelem je oznámená vada považována 
za odstraněnou.
9.6 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s oprávněnou reklamací vad.
9.7 Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ustanovení § 1920 OZ. že dílo nemá právní vady. resp. 
třetí osobě k němu nesvědčí právo. Uplatní - li však třetí osoba vůči objednateli nároky 
plynoucí z právních vad. zhotovitel se zavazuje škodu tímto vzniklou objednateli bezodkladně 
nahradit. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví třetích osob.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s dodáním plnění v termínu podle 
odst. 5.2 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z celkové ceny za plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného 
splnění příslušného závazku.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámených 
vad ve lhůtě odst. 9.4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny za plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení, 
a to až do úplného odstranění vady.
10.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úrokůz prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence o skutečných majitelích.
10.4 Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní 
straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků 
z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, kterou jsou 
vyúčtovány povinné straně.
10.5 Smluvní pokutu hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla 
druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty 
v plné výši.

XI. Zánik smluvního vztahu

11.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 

zhotovitelem s tím, že podstatným porušením se rozumí:
nedodání díla řádně a/nebo včas s prodlením delším než 30 kalendářních dnů; 
porušení povinností zhotovitele vyplývajících z odst. 9.4 smlouvy s prodlením delším 
než 30 kalendářních dnů;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pokud příslušný soud pravomocně 
rozhodne o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a jeho řešení (insolvenční zákon);
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e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v díle informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti, nebo porušil 
ustanovení čl. XII. Smlouvy;

f) jednostranným odstoupením od smlouvy zhotovitelem v případě neposkytnutí informací 
objednatelem dle odst. 12.11 této smlouvy ve lhůtě 60 pracovních dnů od jejího podpisu.

11.2 V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 11.1 písni, c) až e) 
smlouvy nemá zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených 
nákladů.
11.3 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají 
možnost zrušit závazek z této smlouvy zaplacením odstupného ve výši 15,00% z celkové ceny 
za plnění včetně DPH na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Právo 
zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění 
druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila. Závazek smluvní strany vyplývající z této 
smlouvy se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným 
způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy.

XII. Zvláštní ujednání

12.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li 
stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
především příslušnými ustanoveními ObčZ. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 
odst. 2 ObčZ dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před smlouvou.
12.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného 
či neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky.
12.3 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku souvisejícím 
s plněním této smlouvy je český jazyk.
12.4 Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument 
nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským 
dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 
jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho Části (částem) časově 
neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního nebo 
množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným 
způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně 
zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví 
vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti 
subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně 
závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, 
zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele 
oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle 
tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí 
je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
12.5 Zhotovitel prohlašuje, že dodané plnění může být zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel 
se zavazuje upozornit vlastníky průmyslových nebo jiných duševních práv k technickým
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a ekonomickým informacím potřebným pro zhotovení díla (dále jen „vlastníci chráněných 
informací“) o skutečnosti, že jimi poskytnutá data budou v rámci realizace díla předána
objednateli. V případě, že vlastníci chráněných informací budou požadovat uzavření Smlouvy
o ochraně informací, či jiného obdobného dokumentu (dále jen „NDA“) se zhotovitelem 
a přenesení závazků z NDA na objednatele, nebo budou trvat na uzavření NDA přímo 
s objednatelem, bude tato skutečnost důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
12.6 Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ustanovení 
§ 504 ObčZ považují informace uvedené v přílohách 1 a 2 smlouvy a dále pak jednotlivé 
položkové ceny uvedené ve fakturách, a to jak zhotovitele, tak jeho subdodavatelů, a případně 
v dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání 
komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných 
příloh k těmto dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše 
specifikované utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků 
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, 
určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací 
je zhotovitel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle zhotovitele 
zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být 
poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele.
12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že příloha 1 smlouvy navíc podléhá pravidlům zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
12.8 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po 
jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými 
se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné 
či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo své subdodavatele, kterým je možno poskytnou pouze 
informace nezbytné ke splnění subdodávky). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ 
důvěrné.
12.9 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlas objednateli, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv 
a povinností vyplývajících z této smlouvy', a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro 
archivaci. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve 
smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží 
pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené 
nabývá platnosti od okamžiku přijetí smluvního vztahu ze strany zhotovitele.
12.10 Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebné 
k plnění díla dle této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití. Zhotovitel se zavazuje plnit 
své závazky vyplývající z této smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců a to s příslušnou 
kvalifikační způsobilostí. K získání nezbytných technických a ekonomických informací 
se připouští i využití externích zdrojů na komerční bázi. Zhotovitel není oprávněn zcela 
ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků, 
plynoucích z této smlouvy, ani tuto smlouvu jako celek. Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat 
dílo na potřebné odborné úrovni s přihlédnutím k maximální možné efektivnosti 
a hospodárnosti. Zhotovitel se bude zároveň při plnění svých závazků vyplývajících z této 
smlouvy řídit pokyny vydávanými objednatelem, resp. pověřeným zástupcem objednatele, 
které nesmí být v rozporu s touto smlouvou.
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12.11 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 10 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy “Pověření“ k jednání za AČR s potenciálními výrobci a dodavateli v českém 
a anglickém jazyce podepsanou kompetentním představitelem MO ČR a prostřednictvím 
zástupce objednatele ve věcech technických poskytnout zhotoviteli při zpracování díla 
potřebnou kvalifikovanou součinnost. V případě prodlení objednatele s poskytnutím 
„Pověření“ se termín plnění stanovený v odst. 5.2 této smlouvy automaticky prodlužuje 
o dobu prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
12.12 V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto 
smluvního vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, 
neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto 
skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.
12.13 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
12.14 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak. Smluvní strany 
sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, 
a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, doporučeně 
s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí nebo doručením prostřednictvím datové 
schránky. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den 
odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní 
době u držitele poštovní licence nebo v datové schránce, má se za to, že zásilka byla doručena 
třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla. Ujednání tohoto 
článku se nevztahují na doručování sjednané v odst. 6.3 této smlouvy. V případě doručení 
jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být následně doručen originál dokumentu 
v listinné podobě.
12.15 Jménem objednatele může činit právní jednání ve všech záležitostech týkajících se této 
smlouvy pouze osoba oprávněná jednat jménem objednatele uvedená v čl. I. této smlouvy 
a jménem zhotovitele může činit právní jednání ve všech záležitostech týkajících se této 
smlouvy pouze osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele uvedená v čl. I. této smlouvy. 
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy budou zabezpečovat 
vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů příslušných 
dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak.
12.16 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu 
ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup 
do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož 
působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.
12.17 Zhotovitel souhlasí se uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny, jakož 
i dalších dokumentů dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu 
s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je ve výhradní pravomoci 
objednatele.
12.18 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv.
12.19 V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, 
přičemž příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.

VYHRAZENÉ
9



VYHRAZENÉ
Smlouva o dílo Ag.č. 201040049

12.20 Strany prohlašují, že jsou si plně vědomi, že tato smlouva je uzavírána během trvání
celosvětové pandemie onemocnění Covid-19. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah
opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran
dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání
dalších opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 nebo ke zvýšení rozsahu opatření
stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran
plnit dle smlouvy (dále jen .,zpřísnění opatření11), a dotčená strana toto vůči druhé straně
výslovně prohlásí, bude druhá strana na základě žádosti souhlasit s prodloužením lhůt
k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena,
a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění
opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto
posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo
od smlouvy odstoupit. V případě žádosti dotčené strany učiněné na základě zpřísnění opatření
se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy
podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené
straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého
uspořádání smluvního vztahu. Nejedná-li se z dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva,
má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření
je podstatnou změnou okolností dle ustanovení § 1765 OZ, jehož aplikaci pro tento případ
nelze vyloučit.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 25 stranách včetně příloh, z nichž každý má
platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk. Jeden výtisk je pro potřebu objednatele.
13.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a oboustranně
podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
O změnách v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti
uvedené na faktuře zhotovitelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný
dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro
notifikování takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však
musí být učiněno bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely smlouvy
se za písemné oznámení považuje i údaj uvedený na faktuře). Účinnost změny nastává
okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
13.3 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. Na důkaz svého souhlasu s obsahem
smlouvy připojují pod ní své podpisy.
13.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha 1 - Specifikace předmětu plnění - 12 stran
Příloha 2 - Cenový rozklad plnění - 1 strana
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