
B1

Instituce:

Adresa:

Chladící jedn. centrální (napojena na centrální VZT)

Velká jednotka umístěná 

zpravidla na střeše objektu 

Chladící jedn. lokální (venkovní, napojena na jedn. FCU) Malá jednotka umístěná 

Chladící jednotka kompaktní, mobilní Přenosná chladící jednotka

Chladící jednotka kompaktní, podstropní Kompletní chladící jednotka 

Chladící jednotka kompaktní, stacionární

Kompletní chl. jednotka 

včetně kompresoru 

umístěná zpravidla v 

serverovnách

VZT jednotky kombinované (přívod/odvod) s rekuperací kW

VZT jedn. která přivádí vzduch, 

upravuje jej, filtruje, ohřívá či 

chladí, její druhá část zároveň 

vzduch odvádí a mezi nimi je 

rekuperátor (zpětné získání 

tepla)

VZT jednotky kombinované (přívod/odvod) bez rekuperace kW

VZT jedn. která přivádí vzduch, 

upravuje jej, filtruje, ohřívá či 

chladí a její druhá část zároveň 

vzduch odvádí

VZT jednotky přívodní (filtrace, ohřev nebo chlazení, vlhčení) kW

VZT jednotka, která vzduch 

pouze přivádí a upravuje jeho 

parametry (filtruje, ohřívá či 

chladí)

VZT jednotky přívodní s ohřevem vzduchu vodním (Sahara) kW

Pouze tepelný registr s 

ventilátorem bez filtrace 

vzduchu, jednotka nepřivádí 

čerství vzduch, pouze jej v 

prostoru cirkuluje

VZT jednotky cirkulační - FCU (podstropní, parapetní, nástěnné, 

DC)

Tzv. vnitřní jednotky, taktéž 

někdy nazývané fan coil, dvou, 

nebo čtyřtrubkové (jen chladí, 

jen topí, nebo chladí i topí)

VZT jednotky odtahové, s filtrací odpadního vzduchu
VZT jedn. která odvádí vzduch 

z prostoru a vyfukuje ven přes 

filtry (zdravotnické provozy)

VZT jednotky odtahové, bez filtrace
VZT jedn. která odvádí vzduch 

zprostoru

Přívod VN, odpínací stanice (22 kV) kV 22 1

Transformátor VN / NN - suchý (22 kV / 0,4 kV) kV - 1

Transformátor VN / NN - olejový (22 kV / 0,4 kV) kV

Dieselagregát VN kV -

Bleskosvod aktivní (Prevectron, Pulsar) - jímací tyč -

Bleskosvod pasivní - jímací tyč 12 26 pomocních jímačů

Rozvodna NN malá, 1 - 3 pole rozvaděčů -

Rozvodna NN střední, 4 - 10 polí rozvaděčů 1

Rozvodna NN velká, 11 polí rozvaděčů a více -

Rozvaděče patrové podružné malé, do 20 ks jistících prvků 35

Rozvaděče patrové podružné velké, nad 20 ks jistících prvků 55

Dieselagregát NN kVA 400 1    CAT 3406

UPS kW

Elektrické vysoušeče rukou kW 1,8 27

Elektrický průtokový ohřívač vody kW

Elektrické zásobníky vody (boilery) litry 80 1
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04 TECHNOLOGIE SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ - VN

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY - PŘEHLED Spec. list

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Palackého nám. 4, Praha 2
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Systém nouzového osvětlení s centrální UPS

Systém nouzového osvětlení se samostatnými tělesy s vlastní AKU 135

Žárovky normální W

Žárovky halogenové W
10

Výbojky rtuťové W

Výbojky sodíkové W 15

Zářivky (trubice) W 2750

Automatická tlaková stanice (ATS)

Čistírna odpadních vod (ČOV) 1

Odlučovač ropných látek (ORL)

Odlučovač tuků (Lapol) 1

Chemická úpravna vody (CHÚV)

Přečerpávací stanice odpadních vod

Automatický dávkovač chemikálií

Okrasné jezírko, fontánka 

Tlakové nádoby stabilní (TNS) litr

Expanzomat litr

WC zařízení (mísa, splachovač, armatura, příslušenství) 59

WC pisoár standardní

WC pisoár s čidlem 28

Umyvadlo s baterií a příslušenstvím (páka, kohouty, mýdelník) 273Umyvadlo s baterií a příslušenstvím (el. čidlo, mýdelník)

Sprchové zařízení - kout 17

SHZ Sprinklery - stanice mokrá

SHZ Sprinklery - stanice suchá

SHZ Sprinklery - alarmový zvonek

SHZ Sprinklery - tlaková nádrž vyrovnávací 1

SHZ Sprinklery - nádrž beztlaká, zásobní (bazén)

SHZ Sprinklery - čerpadla podávací, hlavní

SHZ Sprinklery - čerpadla dopouštěcí

SHZ Sprinklery - sprchové hlavice

SHZ Vodní clona

SHZ Plynové (CO2, Inergent) - řídící jednotka 1

SHZ Plynové (CO2, Inergent) - zásobní láhve s plynem 4 hasivo FE 36

SHZ Plynové (CO2, Inergent) - akční členy (čidla, hlavice)

Zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK) - ústředna

Zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK) - světlíkyPožární ventilace 1

PPK - protipožární klapky ve VZT 15

Protipožární dveře, uzávěry 1

Vodní hydranty 29

Suchovod 1

Přenosné hasící přístroje (PHP) - vodní 13

Přenosné hasící přístroje (PHP) - halotronový 1

Přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový 123

Přenosné hasící přístroje (PHP) - pěnový

Přenosné hasící přístroje (PHP) - sněhový 31

Automatická vrata rolovací, sekční

Automatická vrata posuvná, jednodílná 1

Automatické dveře posuvné, dvoudílné

Automatické dveře otočné (karusel)

Rolovací mříž, žaluzie

Vyrovnávací můstky (rampy) hydraulické

Pracovní plošiny, pojezdové lávky

Vysokozdvižná plošina

Vysokozdvižné vozíky

Vnější plocha spadající pod kontrolu v m2 - plášť 2100

Zasklené plochy v m2 - pevné skleněné plochy - m2
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Klimatizace, VZT  budova MZ  :   
                      
 
Daikin RXS 35 F2V1B venk. jednot.  - 1 ks.    

FHQ 35 BUV1B vnitř.  jednot.  - 1 ks.   
 
Daikin RXS 35 F2V1B venk. jednot.  - 1 ks.     

FHQ 35 BUV1B vnitř.  jednot.  - 1 ks.   
 
LG  LG FM 19 AHUE 0 venk. jednot.  - 1 ks.    

LG MS 12 AHM 40 vnitř. jednot.  - 2 ks.   
   
Toshiba MMY MAP0801 T8 venk. jednot.  - 1 ks.   

MMC AP O241 H vnitř. jednot.  - 2 ks.   
  MMK AP O181 H vnitř. jednot.  - 1 ks.   
   
Toshiba  MMY MAP1001 T8 venk. jednot.  - 1 ks.    

MMC AP O241 H vnitř. jednot.  - 3 ks.   
  MMK AP O151 H vnitř. jednot.  - 1 ks.   
  MMK AP O122 H vnitř. jednot.  - 1 ks.   
 
Daikin  RXYSQ8TY1  venk. jednot.  - 1 ks.    
  FXHQ 32A  vnitř. jednot.  - 2 ks.   
  FXAQ32A  vnitř. jednot.  - 5 ks.   
                  
Toshiba RAS M18 GACV-E venk.jednot.  - 1 ks.    
  RAS M13 SKCV-E vnitř. jednot.  - 2 ks.    
 
Daikin RXYSQ8TY1  venk. jednot.  -  1 ks.    
  FXAQ15A  vnitř. jednot.  -        14 ks.   
 
Daikin RXYSQ-6TY1    venk. jednot.  - 1 ks.    
 RXS 50L    venk. jednot.  - 1 ks.    

FTXS50 vnitř.  jednot.  - 5 ks.  
            

Ventilátor VAM     - 1 ks.  
 
 
   
  Celkem :  venk.jednot.  - 10 ks.  

vnitř. jednot.  - 40 ks.  
Ventilátor  -   1 ks. 
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Vzduchotechnika 
1. Kuchyň    2.suterén 

     
Specifikace:  
 
Větrání kuchyně. Výrobce Janka Radotín.  
Typ zařízení RSH 630PRPK 1232273L/2,9/11,5  kW. Vzduchový výkon - středotlaký 
ventilátor s pohonem klínovým řemenem. Průtok přívod – 11 000 m3 /hod (filtrace, 
teplovodní ohřev). Průtok odvod – 10 500 m3 /hod (filtrace). Ohřev – napojení na 
objektovou kotelnu (Qt= cca 20 kW). Rozměry filtrů  - přířez 2 ks 592x592x360/5G4, 
2 ks 592x287x360/5/G4. 
 
 

2. Fitko  přízemí 
 
Specifikace:  
 
Větrání posilovny a kanceláří. Výrobce Elektrodesign. Typ zařízení Alteko Terno 
S 250 K-15/0,45-VTR-Z. Vzduchový výkon 900m3 /hod. Filtrace EU. Ohřev elektrický 
10 kW. Rozměry filtrů 250x450x200/5G4. 
 
    
 
 
 



Tabulka - Základní informace o budově

Oblast Charakteristika Údaj

omítka: štuková 10 334 m
2

obklad: travertin, lokální 692 m
2

Okna dřevěná, speciální, dvojitá 1 810 m
2

dílny 188 m
2

kotelny 293 m
2

ostatní prostory: garáže 334 m
2

podesta 271 m
2

zastřešené parkoviště 448 m
2

dvory 1 538 m
2

zimní zahrada 142 m
2

ostatní venkovní prostory 176 m
2

osobní nosnost 2x250 kg

Uzamykání budovy bezpečnostní služba Ano, 24 hod.

2x630 kg

Venkovní fasáda

Suterény

Přilehlé prostory

Výtahy
nákladní nosnost
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Bezpečnostní požadavky Ministerstva zdravotnictví 

 

1. Poskytovatel odpovídá za to, že do objektů Objednatele (dále jen „MZ“) budou vstupovat 

nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků 

schváleném MZ (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel 

Poskytovatele vjíždějících do garáží MZ za účelem složení a naložení nákladu.  

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého 

z pracovníků Poskytovatele. Součástí seznamu je ,,Poučení o zpracování osobních údajů“. 

Poskytovatel v něm prohlásí, že jeho pracovníci uvedení v seznamu byli poučeni:  

a) o tom, že Poskytovatel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo 

průkazu totožnosti Ministerstvu zdravotnictví, sídlem Palackého náměstí 4, Praha 2  

v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů MZ 

(zajištění evidence osob vstupujících do budovy MZ z důvodu ochrany majetku a osob 

a správy systému kontrol vstupů MZ);  

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči Poskytovateli a MZ, 

zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu 

na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je 

v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními 

údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu 

pro ochranu osobních údajů. 

3. Poskytovatel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet 

ke vstupu do objektů MZ. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany MZ. První 

vstupní karty budou vystaveny na náklady MZ. Každé další vystavení vstupní karty bude 

zpoplatněno paušalizovanou náhradou škody ve výši 200,- Kč (s DPH) s tím, že tato částka 

bude poskytovateli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit 

v případech, kdy: 

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození, 

- dojde-li ke změně příjmení pracovníka, 

- byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR. 

4. Poskytovatel bude při zahájení činnosti pro MZ vybaven základním počtem vstupních karet 

pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému 

pracovníkovi Poskytovatele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu MZ  

a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydána příslušným 

odborem Ministerstva zdravotnictví.  

5. Vstupní karty budou vydávány ze strany MZ pro každého pracovníka Poskytovatele 

jednotlivě proti podpisu. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník Poskytovatele 

poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do 

objektů MZ a o pohybu v nich. 

6. Pracovník Poskytovatele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě  

po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání 

jejímu řádnému užívání, tuto informaci oznámit příslušnému odboru Ministerstva 

zdravotnictví. 

7. Při ukončení pracovního poměru pracovníka Poskytovatele uvedeného v seznamu nebo při 

ukončení plnění podle smlouvy je Poskytovatel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu 

dotčeného pracovníka či pracovníků příslušnému odboru Ministerstva zdravotnictví. 
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8. MZ si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi Poskytovatele odebrat z důvodu porušení 

režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu MZ nebo porušení režimu pohybu v něm. 

9. Pracovníci musí dodržovat směrnice MZ a pokyny ostrahy pro vstup  

do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich. 

10. V případě přenosu zavazadel do budovy MZ, jsou pracovníci Poskytovatele povinni 

podrobit se při vstupu do objektu MZ bezpečnostní kontrole prováděné zaměstnanci 

bezpečnostní agentury. 

11. MZ si vyhrazuje právo nevpustit do objektů MZ pracovníka poskytovatele, který je zjevně 

pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky. 

12. Vstup do objektů MZ se zvířaty je zakázán. 

13. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů MZ je zakázán. 

14. Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů MZ  

a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným 

označením logem Poskytovatele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní 

kartou vydanou MZ každému pracovníkovi poskytovatele podle schváleného seznamu. 

15. Poskytovatel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění svých úkolů v oblasti požární 

ochrany zvýšenou pozornost: 

• dodržování právních předpisů o požární ochraně, 

• předpisům MZ při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním 

nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.), 

• průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, 

včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.  

16. V případě mimořádné události se pracovníci Poskytovatele musí řídit pokyny zaměstnanců 

ostrahy nebo dozorujícího zaměstnance MZ a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním 

rozhlasem MZ. 

17. Pracovníci Poskytovatele nesmí vnášet do prostor MZ nebezpečné předměty, jako jsou 

střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod., ledaže tyto předměty 

potřebují k výkonu své činnosti. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují 

zaměstnanci ostrahy v souladu s vnitřními předpisy MZ. 

18. Ve všech prostorách objektů MZ je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 

O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím 

požádá Poskytovatel písemnou formou kontaktní osobu MZ, a to vždy nejpozději dva 

pracovní dny před zahájením prací.  

19. Pracovníci Poskytovatele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku MZ, a dále  

i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům MZ. 

20. Pracovníci poskytovatele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce 

v objektech MZ prokazatelně seznámit s interními normativními akty k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v MZ 

(dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci Poskytovatele požární a 

bezpečnostní technik MZ. Zástupce poskytovatele s pravidly seznámí všechny dotčené 

pracovníky Poskytovatele. 



Příloha č. 6 k zadávací dokumentaci 

 3 

21. MZ je oprávněna v objektu MZ kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka 

poskytovatele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti 

práce a všech výše uvedených ustanovení.  
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Požadavky na funkci centrálního dispečinku (Helpdesk) 
 

1)  Provozní doba, přístup zákazníka do systému 

 

▪ Provozní doba – nepřetržitá (24 hodin denně, 365 dní v roce) 

▪ Přístup do systému – po internetu  

▪ Možnost adresného přístupu vyššího počtu zaměstnanců zákazníka  

 

2) Helpdesk  

 

▪ Centrální dispečink funguje rovněž jako helpdesk – kontaktní místo pro zákazníka 

včetně kontaktního místa pro případné telefonické nahlášení havárie, a její následné 

řešení havarijními pracovníky v terénu. 

▪ Dispečink zajišťuje evidenci všech požadavků předložených oprávněnými pracovníky 

zákazníka v databázi systému a jejich předání oprávněnému řešiteli. 

 

 

3) Pravidelná plánovaná údržba a revize 

 

▪ Systém umožňuje plánování pravidelné údržby a revizí zařízení na stanovené období. 

Jedná se o opakované činnosti vykonávané v rozsahu a v termínech stanovených 

smlouvou – plán preventivní údržby a revizí 

▪ Evidence revizních zpráv 

▪ Evidence dohodnutých protokolů o důležitých servisních prohlídkách 

 

4) Požadavky na servisní zásah, opravu atd.  

 

▪ Systém zajišťuje kompletní správu zadaných požadavků na mimořádné zásahy. Jedná 

se o zásahy vyžádané oprávněnými pracovníky zákazníka, které nejsou náplní 

pravidelných - plánovaných služeb 

▪ Stanovení priority požadavku podle kritérií a úrovní (realizace požadavku ten samý 

den, realizace požadavku do 24 hodin, realizace požadavku do 72 hodin), které označí 

objednatel 

▪ Systém umožňuje sledovat plnění požadavku zákazníka – systém zajišťuje tuto 

evidenci: 

 

• Identifikaci žadatele 

• Datum a čas podání požadavku 

• Priorita žádosti 

• Informace o požadavku  

• Datum a čas reakce na požadavek 

• Datum a čas vyřízení požadavku – realizace 

• Poznámky, komentáře  

• Automatické odesílání informací o stavu řešení požadavku dle konkrétního 

nastavení systému 

• Možnost tisku reportů, které dokumentují veškeré převzaté požadavky a stav 

jejich plnění 
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5) Náklady 

 

▪ Systém umožňuje sledovat finanční náročnost oprav a údržby vybraných technických 

zařízení budovy  

 

6) Reporty 

 

▪ Systém umožňuje vytváření reportů z dostupných dat podle požadavků zákazníka  

ve standardních formátech (např. MS Excel) 

 
 



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FACILITY MANAGEMENTU

ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Se sídlem:  Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO:    000 24 341

DIČ:    CZ00024341

Zastoupena:  Mgr. Stanislavem Měšťanem, státním tajemníkem Ministerstva

zdravotnictví

Ve věcech technických:                                                 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu:  …………………………….

(dále jen „Objednatel“)

a

(doplňte)

Se sídlem: (doplňte)

IČO: (doplňte)

DIČ: (doplňte)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (doplňte),

oddíl (doplňte), vložka (doplňte)/ pokud OSVČ uvést registraci u Živnostenského úřadu

Bankovní spojení: (doplňte)

Číslo účtu: (doplňte)

Zastoupená: [specifikovat dle druhu společnosti a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku]

(dále jen „Poskytovatel“)

(společně dále též jen "Smluvní strany" nebo každý zvlášť jako "Smluvní strana")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“).

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou

Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné

plnění této Smlouvy.



2. Objednatel uzavírá s Poskytovatelem tuto Smlouvu na základě Poskytovatelem podané 

nabídky v řízení na veřejnou zakázku s názvem Poskytování služeb facility managementu 

neboť splnil všechny jeho podmínky a jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější. 

3. Poskytovatel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude respektovat obecně 

závazné právní předpisy České republiky. 

 

Čl. 2 - Definice 

1. Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy, budou-li uvozeny velkými písmeny, mají 

pro účely této Smlouvy dále uvedený význam:      

    

a. Ceník služeb znamená specifikaci odměny náležející Poskytovateli za poskytnuté 

Služby. Ceník služeb je tvořen Přílohou 2 - Ceník služeb (dále jen Příloha č. 2). 

Ceník obsahuje:       

i. Hodnoty paušální odměny za poskytnuté Paušální služby dle Přílohy č. 2 

této Smlouvy);    

ii. Hodnoty odměny za poskytnuté Práce na objednávku, resp. služby dle 

požadavku, jež je stanovena jako jednotková odměna za každou 

hodinu/úkon/ jednotku odvedené práce, včetně předpokládaného 

měsíčního rozsahu těchto Prací na objednávku resp.  služeb dle 

požadavku; a         

iii. Hodnoty cen spotřebního materiálu.    

b. Dispečink (centrální) znamená kontaktní místo Poskytovatele, se kterým bude 

Objednateli umožněno komunikovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to telefonicky, 

elektronickou poštou nebo prostřednictvím Helpdesku. Poskytovatel je povinen 

zajistit provoz centrálního Dispečinku dle této Smlouvy. Požadavky na funkci 

centrálního Dispečinku (Helpdesku) jsou uvedeny v Příloze č. 8- Požadavky na 

funkci centrálního dispečinku (dále jen „Příloha č. 8“).  

c. Důvěrná data znamená všechny skutečnosti a informace, které Objednatel poskytl 

Poskytovateli, nebo které se Poskytovatel jinak dozvěděl v souvislosti s plněním 

dle této Smlouvy, a jejichž vyzrazení by mohlo Objednatele poškodit. Důvěrnými 

daty nejsou informace a skutečnosti Objednatele povinně zveřejňované a dále 

obecně známé skutečnosti a informace, ledaže došlo k jejich zveřejnění 

protiprávně. 

d. Kontaktní osoba Objednatele znamená osobu uvedenou v čl. 13 této Smlouvy. 

e. Objednávka znamená písemné zadání zaslané Objednatelem Poskytovateli 

prostřednictvím Helpdesku či jiným prokazatelným způsobem v souladu s čl. 13 

této Smlouvy. Předmětem Objednávky budou Práce na objednávku. 

f. Budova znamená objekt Objednatele, ve které Objednatel hospodaří a provozuje 

svou činnost na adrese Palackého náměstí 375/4, Praha 2 – Nové Město. 

g. Paušální služby znamenají služby poskytované průběžně a pravidelně dle Přílohy 

č.2 a dle Přílohy č. 3 této Smlouvy Zadávací podmínky - Specifikace činností FM 

(dále jen Příloha č. 3“), které jsou v Příloze č. 2 této Smlouvy označené písmenem 

P. 

h. Práce na objednávku znamenají nepravidelné práce dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 

této Smlouvy, které jsou v Příloze č. 2 této Smlouvy označené písmenem O.  

i. Report znamená v elektronické a písemné podobě vytvořenou zprávu o průběhu 

poskytování Služby a o jejím výsledku.        



j. Služby znamená Paušální služby a Práce na objednávku poskytované dle 

Smlouvy, v jednotném číslem pak znamená kteroukoliv z těchto služeb.  Přehled 

Služeb tvoří Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3 této Smlouvy. 

k. Havarijní stav je situace nebo událost, pokud ji takto označí zástupce Objednatele 

do Helpdesku, na havarijní linku Poskytovatele nebo elektronickou poštou na 

kontaktní adresu Poskytovatele.   

  

2. Při použití v odst. 1 tohoto čl. definovaných pojmů jednotné číslo zahrnuje i množné a 

naopak, není-li u těchto pojmů uvedeno jinak. 

Čl. 3 – Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli tzv. Služby 

facility managementu, tj. zajišťovat veškeré technické, administrativní a další činnosti 

potřebné pro zabezpečení řádného provozu Budovy a v ní umístěných zařízení, jejichž 

podrobná specifikace je obsažena v přílohách této Smlouvy. Služby zahrnují zejména 

pravidelnou provozní a technickou správu technologických prvků budovy, provádění běžné 

údržby a oprav a provádění odborných servisů, revizí a prohlídek technologií dle 

příslušných právních předpisů a provádění Prací na objednávku v Budově Objednatele.  

2. Poskytovatel se rovněž zavazuje k efektivnímu a jednotnému plánování a řízení Služeb 

uvedených v čl. 3 odst. 1 této Smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje Poskytovateli za řádně poskytované Služby zaplatit cenu ve výši 

a způsobem uvedeným v čl. 7 této Smlouvy této Smlouvy. 

4. Je-li předmět specifikovaný v rámci Přílohy č. 10 – Návrh realizace předmětu plnění (dále 

jen „Příloha č. 10) Poskytovatele širší než Služby dle příloh této Smlouvy, tvoří toto 

rozšíření rovněž předmět Smlouvy bez nároku na dodatečné finanční plnění 

Objednatelem. 

Čl. 4 – Služby 

1. Služby budou poskytovány zejména v Budově Objednatele. Objednatel může nařídit 

Poskytovateli poskytování Služeb v přiměřeném rozsahu i mimo Budovu. 

2. Služby jsou poskytovány na riziko a náklad Poskytovatele za použití jeho vlastních 

prostředků. 

3. Poskytovatel se zavazuje Služby poskytovat řádně, včas a s odbornou péčí. Poskytovatel 

se zavazuje dodržovat vysoké standardy bezpečnosti práce, hygieny, ochrany životního 

prostředí a ochrany života, zdraví a majetku Objednatele. 

4. Poskytovatel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil se všemi vnitřními 

předpisy Objednatele, které souvisí s poskytováním Služeb. Poskytovatel se zavazuje 

Služby poskytovat v souladu s těmito vnitřními předpisy a v souladu s aktuálně platnými 

právními předpisy. 

5. Poskytovatel je při poskytování Služeb povinen dbát pokynů, požadavků, zájmů a pověsti 

Objednatele a počínat si tak, aby co nejméně zasahoval do provozu v Budově, a aby 

Objednateli nevznikaly náklady, kterým bylo možné předejít.  

6. Poskytovatel bere na vědomí, že Budova je kulturní památkou a je povinen s touto 

skutečností seznámit všechny své pracovníky. Poskytovatel dále bere na vědomí, že v 

Budově se nalézají předměty zvláštní hodnoty. 

7. Poskytovatel je povinen šetřit majetku, který Objednatel vlastní, obhospodařuje, nebo který 

Poskytovateli svěřil. Poskytovatel je povinen postupovat s péčí řádného hospodáře. 



8. Objednatel umožňuje použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve vztahu k 

jednotlivým technologiím a zařízením uvedeným v přílohách této Smlouvy. 

9. Objednatel je oprávněn Poskytovateli sdělit, že prostředky a postupy, které k výkonu 
Služeb používá, jsou nevhodné, a Poskytovatel je povinen tyto prostředky a postupy 
přizpůsobit požadavkům Objednatele.        

10. Poskytovatel je povinen Objednatele informovat o dopadech jeho požadavků a pokynů. 
Nebyl-li Objednatel informován o možném negativním vlivu svého požadavku nebo 
pokynu, odpovídá Poskytovatel za škodu způsobenou tím, že se takovým pokynem nebo 
požadavkem řídil. 

11. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému plnění 

této Smlouvy. Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele o změně vnitřních 

předpisů Objednatele, pokud jejich změna může mít vliv na poskytování Služeb. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli a jeho pracovníkům v Objektech vhodné 

zázemí k poskytování Služeb. Toto zázemí zahrnuje zejména skladovací prostory, 

osvětlení, elektřinu, přístup k teplé a studené vodě, prostory pro převlékání a sociální 

zařízení. Objednatel poskytne toto zázemí v přiměřeném rozsahu na vlastní náklady. 

12. Objednatel je oprávněn přiměřeným způsobem kdykoliv kontrolovat plnění této Smlouvy 

ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je povinen na požádání Objednatele kdykoliv 

předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu 

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

13. Všichni pracovníci Poskytovatele provádějící Služby jsou povinni nosit v Budově kartu 

Objednatele, kterou vydává příslušný útvar Objednatele.  

14. Poskytovatel je při plnění Služeb povinen mimo jiné dodat, zajistit a zaručit na vlastní 

náklady:        

a. vybavení pracovníků Poskytovatele ochrannými pomůckami dle příslušných 

právních předpisů;          

b. ověření spolehlivosti a odbornosti pracovníků provádějících Služby;    

c. školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své pracovníky;   

d. školení požární ochrany pro své pracovníky;      

e. poučení pracovníků o právech a povinnostech založených touto Smlouvou, pokud 

se jich přímo dotýkají;  

f. dodržování zákazu kouření svých pracovníků v Budově vyjma k tomu 

vyhrazenému místu, které je označeno jako místo pro kouření.  

15. Poskytovatel je povinen vytvářet Report s náležitostmi dle požadavků na zajištění 

Helpdesku a předávat je Objednateli k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. 

16. Poskytovatel je povinen vést záznam veškeré komunikace v Helpdesku v elektronické 

podobě a tato data na vyžádání Objednateli kdykoliv podobě předat v souladu s Přílohou 

8 této Smlouvy. 

17. Při výskytu Havarijního stavu je Poskytovatel povinen vynaložit maximální možnou snahu 

k jeho rychlému odstranění k zamezení rozšiřování škody.     

18. V případě Havarijního stavu je Poskytovatel povinen zahájit odstraňování stavu do 30 

minut od doručení výzvy Objednatele a provádět opravu nepřetržitě, jak v pracovní dny, 

tak ve dnech pracovního klidu, nestanoví-li Objednatel v konkrétním případě jinak, a to až 

do úplného odstranění vady. 



 

Čl. 5 – Paušální služby 

1. Poskytovatel zahájí poskytování Paušálních služeb ke dni účinnosti této Smlouvy.  

2. Paušální služby budou poskytovány v rozsahu a podle této Smlouvy, zejména podle 

Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 této Smlouvy. 

3. Paušální služba je poskytována průběžně a Poskytovatel ji musí poskytovat pravidelně  

v čase dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 této Smlouvy. 

Čl. 6 – Práce na objednávku, jejich vady, záruka 

1. V případě zájmu o poskytnutí Prací na objednávku zašle Objednatel na Helpdesk nebo i 

jiným prokazatelným způsobem v souladu s čl. 13 odst. 1 této Smlouvy Poskytovateli 

Objednávku. Poskytovatel se zavazuje určit rozsah Prací na objednávku potřebných ke 

splnění požadavku Objednatele rozepsaný do položek a zaslat jej Objednateli vázající se 

k číslu zaevidovaného požadavku v Helpdesku nejpozději do 24 hodin od obdržení 

požadavku Objednatele. Objednatel může tento rozsah potvrdit či odmítnout. Pokud 

Objednatel tento rozsah odmítne a navrhne Poskytovateli jiný rozsah, je Poskytovatel 

povinen opět reagovat nejpozději do 24 hodin od obdržení takového návrhu. Do doby 24 

hodin se nezapočítávají soboty, neděle a svátky. 

2. Práce na objednávku budou vykonávány v časech domluvených Objednatelem a 

Poskytovatelem, a to i o víkendech a svátcích.  

3. Obsahuje-li Objednávka Práce na objednávku, které jsou v souladu s čl. 7 odst. 3 této 

Smlouvy a s Přílohou 3 této Smlouvy, nemůže Poskytovatel odmítnout uzavření takové 

Objednávky.   

4. Doručením potvrzení rozsahu Prací na objednávku Objednatele Poskytovateli je 

uzavřena dílčí smlouva a Poskytovatel je povinen zahájit její plnění dle potvrzené cenové 

nabídky a její specifikace, včetně dohodnutého termínu dokončení, předání a převzetí 

plnění z dílčí smlouvy. 

5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek vyhrazuje použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, na poskytnutí nových Prací na objednávku nebo 

služeb obdobných dle čl. 6.2 Přílohy č. 1 - Zadávací dokumentace. Poskytovatel se 

zavazuje poskytnout Objednateli v tomto případě součinnost a podat nabídku. Cena za 

jednotku Prací na objednávku v nabídce Poskytovatele bude odpovídat maximálně 

příslušné hodnotě uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn plnění dílčí smlouvy průběžně kontrolovat, na zjištěné nedostatky 

upozorní písemně Poskytovatele, který je povinen tyto nedostatky odstranit v 

Objednatelem stanoveném přiměřeném termínu. 

7. Pokud plnění dílčí smlouvy obsahuje vadu, je Objednatel oprávněn odmítnout plnění 

převzít a bez zbytečného odkladu sdělí tuto skutečnost Poskytovateli. 

8. Poskytovatel je povinen vadu v Objednatelem stanoveném přiměřeném termínu 

odstranit, nedojde-li k odstranění vady, je Objednatel oprávněn od dílčí smlouvy 

odstoupit. 

9. O převzetí plnění dílčí smlouvy, které neobsahuje vady a odpovídá požadavkům 

Objednatele a Příloze č. 3 této Smlouvy, bude vyhotoven písemný protokol o předání a 

převzetí plnění dílčí smlouvy, jehož kopie bude tvořit nedílnou součást faktury dle čl. 7 

odst. 8 této Smlouvy. 



10. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost plnění od okamžiku protokolárního předání a 

převzetí plnění dílčí smlouvy, a to po dobu 24 měsíců. 

11. Objednatel má právo si zajistit alternativní nabídku. V případě získání lepší nabídky (lepší 

nabídkou se rozumí poskytnutí poptávaných Prací na objednávku v kvalitě a s parametry 

uvedenými v této Smlouvě a jejich přílohách za celkovou cenu nižší, než je stanovena 

v cenové nabídce Poskytovatele) bude předmětná Práce na objednávku realizována 

jednou z těchto variant: 

a) Poskytovatel realizuje předmětnou Práci na objednávku formou subdodávky za cenu 

lepší cenové nabídky, 

b) Poskytovatel připraví novou cenovou nabídku odpovídající alternativní nabídce 

zajištěné Objednatelem. 

Čl. 7 – Cena, platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje Poskytovateli hradit celkovou cenu za poskytnuté Paušální 

Služby, jejíž výše je stanovena nabídkou Poskytovatele a je uvedena  v Příloze č. 2 této 

Smlouvy-  list Celková nabídková cena, v pomocné tabulce č. 2 – Paušální služby.  

 

a) Celková cena za Paušální služby činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH (viz 

Příloha č. 2, list Celková nabídková cena, pomocná tabulka č. 2- Paušální služby, 

cena za 72 měsíců bez DPH), samostatně DPH 21%   [DOPLNÍ 

ÚČASTNÍK] Kč, Celková cena za Paušální služby činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč 

s DPH. 

 

b) Měsíční cena za Paušální služby činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH (viz 

Příloha č. 2 Smlouvy, list Celková nabídková cena, pomocná tabulka č. 2 – 

Paušální služby, cena za 1 měsíc bez DPH), samostatně DPH 21% 

  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, Celková cena za Paušální služby činí 

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč s DPH. 

 

2. Uvedené ceny dle čl. 7 odst. 1 této Smlouvy jsou sjednány jako maximálně možné a 

nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady Poskytovatele, nutné k provedení Paušálních 

služeb v rozsahu, kvalitě  

a způsobem specifikovaným ve Smlouvě a jejích přílohách.  

3.  

a) Maximální výše úhrady Prací na objednávku poskytnutá Objednatelem za celou 

dobu účinnosti Smlouvy činí:  
Práce na Objednávku 

 

12 Malířské a lakýrnické práce  8 000 000,00 

13 Podlahové krytiny 8 000 000,00 

14 Stavební přípomoci 4 000 000,00 

20 Nepravidelné služby-položky 1 000 000,00 

21 Havarijní služba - výjezd 100 000,00 

22 Spotřeba referenčního materiálu 3 000 000,00  
Celkem v Kč bez DPH 24 100 000,00 

 



b) Objednatel se zavazuje uhradit cenu za Práce na objednávku pouze za skutečně 

provedené práce, které jsou převzaté dle čl. 6 odst. 9 této Smlouvy a v souladu 

s Přílohou č. 2 této Smlouvy. 

4. V případě, že k provedení opravy v rámci Služeb bude třeba zajistit materiály a náhradní 

díly, je Poskytovatel povinen tyto náhradní díly Objednateli nabídnout, a to maximálně za 

cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud Poskytovatel neposkytne Objednateli 

ceník náhradních dílů, sdělí pověřené osobě Objednatele cenu náhradních dílů, které 

hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny písmeně 

odsouhlasí, nebo vyzve Poskytovatele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi 

Objednatelem a Poskytovatelem o ceně náhradních dílů, zajistí Objednatel tyto náhradní 

díly sám a Poskytovatel je v takovém případě povinen k opravě použít náhradní díly 

zajištěné Objednatelem. V případě, že Objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do 

doby 2  měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že Poskytovatel dodal náhradní 

díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je Poskytovatel povinen zjištěný 

rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle 

do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů 

a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, apod.). Pro účely posuzování cen Poskytovatel poskytne Objednateli 

při podpisu Smlouvy aktuální ceník jím dodávaných dílů, pokud jím disponuje. V případě 

jeho aktualizace poskytne Objednateli nový ceník bez zbytečného odkladu. 

5. Odměna bude Poskytovateli hrazena na základě faktur jím vystavených a zaslaných 
Objednateli. 

6. Objednatel po uplynutí kalendářního měsíce přeúčtuje Poskytovateli náklady na jeho 
telefonické hovory (včetně měsíčních paušálů a ceny za hovory uskutečněné z 
telefonních přístrojů, a to vždy k poslednímu kalendářnímu dni daného kalendářního 
měsíce). V případě zániku Smlouvy v průběhu kalendářního měsíce pak k poslednímu 
dni účinnosti Smlouvy. V případě zániku Smlouvy v průběhu kalendářního roku je dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění poslední den účinnosti Smlouvy.  Splatnost nákladů si 
Smluvní strany sjednávají v délce 30 dnů ode dne doručení faktury Poskytovateli. 

7. Poskytovatel je povinen faktury vystavovat zvlášť a odděleně za Paušální služby a za 

dílčí smlouvy. Množství použitého spotřebního materiálu spolu s cenami dle Ceníku musí 

být vedeno na těchto fakturách odděleně. Odměna za Paušální služby je stanovena dle  

Přílohy č. 2 této Smlouvy – list Celková nabídková cena, tabulka pomocná tabulka č. 2 

Paušální služby, Ceny za 1 měsíc bez DPH. Odměna za řádně a včas provedené Práce 

na objednávku, je stanovena v příslušné dílčí smlouvě dle podmínek uvedených v Příloze 

č. 2 a v Příloze č. 3 této Smlouvy.   

8. Fakturu za poskytnuté Paušální služby může Poskytovatel vystavit nejdříve 3. den 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto Paušální 

služby poskytl. Fakturu za dílčí smlouvu může Poskytovatel vystavit nejdříve po převzetí 

prací dle čl. 6 odst. 9 této Smlouvy.  Každá faktura musí obsahovat rozpis poskytnutých 

Služeb, přičemž u všech Služeb, které jsou dle této Smlouvy nebo jejích příloh 

poskytovány za jednotkovou cenu musí faktura obsahovat položkový a jednotkový rozpis 

odpovídající údajům z Přílohy č. 2 této Smlouvy. Faktura za dílčí smlouvu musí obsahovat 

kopii předávací protokol dle čl. 6 odst. 9 této Smlouvy. 

9. Splatnost ceny si strany sjednávají v délce 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 

10. Je-li Poskytovatel plátcem DPH, je Objednatel povinen uhradit DPH ve výši stanovené 

zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena může být změněna pouze 

z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 

jen „zákon o dani z přidané hodnoty“); v takovém případě bude stanovená cena včetně 



DPH částečně či úplně snížena či zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny 

zákona o dani z přidané hodnoty. 

11. Objednatel neposkytuje Poskytovateli zálohy. 

12. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí dle platných a účinných právních předpisů také 

evidenční číslo Smlouvy Objednatele uvedené na Smlouvě a informaci, zda se jedná o 

Paušální službu nebo Práce na objednávku.  

13. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl.  7 odst. 7, 8 nebo odst. 12 

této Smlouvy nebo bude obsahovat chybné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu až do 

uplynutí lhůty splatnosti Poskytovateli vrátit, aniž by byl povinen uhradit cenu. Nová lhůta 

začíná běžet dnem doručení faktury se všemi náležitostmi Objednateli. 

14. Cena vyúčtovaná příslušnou fakturou bude hrazena ze strany Objednatele 

bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, přičemž 

řádnou úhradou vyúčtované kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu Objednatele 

ve prospěch účtu Poskytovatele. 

15. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 

z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o dani z přidané hodnoty“), na účet 

příslušného Poskytovatel daně, jestliže se Poskytovatel stane ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovené § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

16. Smluvní strany se dohodly, že celková cena uhrazená Objednatelem na základě této 

Smlouvy za dobu jejího trvání nepřesáhne součet částek uvedených v čl. 7 odst. 1 a odst. 

3 písm. a) této Smlouvy vyjma: 

a)  finančního plnění, které bude poskytnuto Objednatelem na základě veřejné 

zakázky zadané Poskytovateli v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu 

s ustanovením § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

b) finančního plnění, které bude poskytnuto Objednatelem podle § 100 odst. 1 ZZVZ 

dle níže popsaného postupu. 

V případě, že se od účinnosti této Smlouvy, případně od posledního navýšení ceny dle 

tohoto ustanovení, nejnižší úroveň zaručené mzdy za hodinu stanovená nařízením 

vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 

vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o 

minimální mzdě“) pro skupinu prací č.  2, zvýší kumulativně o více než 10% může 

Poskytovatel podat písemnou žádost o navýšení jednotkové ceny za hodinu práce 

(jednotka v Ceníku služeb označená jako „hod.“), a to dle níže uvedeného vzorce. Tato 

změna může proběhnout pouze za podmínky, že hodnota „H nová“ bude vyšší, 

než hodnota „H vysoutěžená“, pokud tato podmínka nebude splněna, Poskytovatel 

není oprávněn o navýšení žádat. 

 

H upravená = H vysoutěžená + (H nová – H v době soutěže) 

 

H upravená…maximální možná požadovaná hodnota jednotkové ceny za hodinu práce 

(jednotka v Ceníku služeb označená jako „hod.“) 

 



H vysoutěžená… jednotková cena za hodinu práce (jednotka v Ceníku služeb 

označená jako „hod.“), dle Ceníku služeb 

 

H nová… nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu pro danou skupinu prací (dle 

přílohy nařízení o zvýšení minimální mzdy) stanovená nařízením o zvýšení minimální 

mzdy účinným ke dni podání žádosti, která musí být vyšší než H vysoutěžená. 

 

H v době soutěže… nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu pro danou skupinu 

prací (dle přílohy nařízení o zvýšení minimální mzdy) dle znění nařízení o zvýšení 

minimální mzdy účinného ke dni podání nabídky Poskytovatele v  zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku. 

 

V případě, že bude žádost Objednatelem akceptována, budou veškeré změny 

uskutečněny formou uzavření dodatku ke smlouvě. 

 

Čl. 8 –Vady Paušálních služeb a jejich záruka 

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Paušální služby bez vad. 

2. Vady jsou pro každou Paušální službu rozděleny podle závažnosti do tří kategorií 

označených písmeny A, B a C. S odstraněním vady kategorie A a B musí být započato 

v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 do 15 minut od nahlášení vady ze strany 

Objednatele, mimo tuto dobu a o víkendech a svátcích do 1 hodiny od nahlášení vady 

Objednatelem. S odstraňováním vady kategorie C musí být započato do 24 hodin od 

nahlášení vady Objednatelem. Do doby 24 hodin se nezapočítávají soboty, neděle a 

svátky. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, pak platí následující tabulka: 

Kategorie 

vady 

Popis vady Způsob odstranění Doba na 

odstranění 

A 

(kritická = 

přímý 

dopad) 

Omezení provozu 

Objednatele, kdy došlo 

k přerušení provozu 

pracoviště či jiné části 

Budovy Objednatele. 

Nefungují základní služby 

potřebné pro provoz. 

Je omezeno nebo 

zastaveno poskytování 

jedné nebo více služeb pro 

zaměstnance či jiné osoby 

nacházející se v Budově 

Objednatele, pokud vznikne 

zaviněním Poskytovatele. 

Informovat Objednatele, 

odstranit vadu a umožnit 

obnovení provozu. Následně 

informovat písemně 

Kontaktní osobu Objednatele, 

a to včetně návrhu na 

zamezení další vady. 

V případě že o výskytu vady 

nebude Poskytovatel 

informovat, bude to 

považováno za podstatné 

porušení Smlouvy.  

V nejkratší 

možné 

technické době 

B (vážná 

= 

nepřímý 

dopad) 

Ohrožení provozu 

Objednatele, kdy existuje 

reálné riziko, že provoz 

bude omezen.  

Informovat Objednatele, 

odstranit vadu a následně 

informovat písemně 

Kontaktní osobu Objednatele, 

a to včetně návrhu na 

Neprodleně, 

nejpozději do 24  

hodin od 

započetí 

s odstraňováním 

vady 



zamezení další vady tohoto 

druhu. 

C 

(drobná = 

bez 

vazby na 

provoz) 

Provoz Objednatele není 

omezen ani ohrožen. 

Nejsou však splněny 

všechny parametry 

poskytované Paušální 

služby. 

Odstranit vadu a informovat 

písemně kontaktní osobu 

Objednatele. 

Nejpozději do 

jednoho týdne 

od započetí 

s odstraňováním 

vady 

 

3. Způsob dopadu poskytování jednotlivých Paušálních služeb na provoz Objednatele určuje 

Objednatel. 

4. Poskytovatel je povinen případné vady odstranit a při jejich odstraňování je povinen 

postupovat obdobně jako při poskytování Paušálních služeb. Poskytovatel je povinen vady 

odstraňovat i bez výslovné výzvy Objednatele. Poskytovatel odstraňuje vady na vlastní 

náklady.         

5. Poskytovatel je povinen odstranit vady v době a způsobem stanoveným podle odst.  

2 tohoto článku.            

6. Smluvní strany jsou povinny se o výskytu vad vzájemně informovat.   

7. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost plnění po dobu 24 měsíců od data poskytnutí 

Paušální služby. 

8. Poskytovatel poskytuje záruku  za jakost  materiálu a zařízení po dobu 24 měsíců, není-li 

výrobcem stanovena delší. 

 

Čl. 9 –Sankce 

1. Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každý i započatý den trvání 
prodlení s odstraněním vady nebo započetím odstranění vady dle čl. 8 odst. 2 této 
Smlouvy. Výše této smluvní pokuty je: 

    
a) 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za vadu kategorie A; 

 
b) 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za vadu kategorie B;  

      
c) 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za vadu kategorie C.  

         
2. V případě porušení dohodnutého termínu dokončení, předání  a převzetí plnění z dílčí 

smlouvy dle čl. 6 odst. 4 této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny dílčí smlouvy, a to za každý den prodlení. 

3. V případě, že Objednateli nebude dostupný Dispečink, je Poskytovatel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých).           

4. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. 14 této Smlouvy, je 

Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ 

porušení ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 

5. V případě, že Poskytovatel nebude postupovat podle čl. 6. odst. 1 této Smlouvy, je 

Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve 

výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 

6. V případě, že Poskytovatel nezajistí počet svých pracovníků dle Přílohy č. 11 – Seznam 

osob realizačního týmu (dále jen Příloha č. 11), je povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý den a 



neobsazené místo pracovníka Poskytovatele v Budově Objednatele při plnění Paušálních 

služeb. 

7. V případě prodlení Poskytovatele se zahájením odstraňování havarijní poruchy dle čl. 4 

odst. 18 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 

(slovy: dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení.  

8. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle čl. 7 odst. 1 nebo dle čl. 7 odst. 3 této 

Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení 

ve výši určené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. 

9. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu 

újmy v plné výši. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce 

Poskytovatele. 

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem 

úhrady se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatele. 

11. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která Objednateli vznikla 

vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Poskytovatele 

dle této Smlouvy. 

12. Poskytovatel uhradí Objednateli také prokazatelné náklady vzniklé při uplatňování práv 

z odpovědnosti za vady. 

13. Smluvní strany prohlašují, že s ujednanou výší smluvní pokuty souhlasí a považují ji za 

přiměřenou. 

Čl. 10 –Odpovědnost za škodu 

1. Poskytovatel odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností (včetně nečinnosti či 

opomenutí) a činností (včetně nečinnosti či opomenutí) případných poddodavatelů, které 

byly způsobeny Objednateli nebo třetím osobám. 

2. Omezení výše náhrady újmy se nepřipouští. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu újmy způsobené mu porušením povinností 

Poskytovatelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 

smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 

Čl. 11 - Odstoupení od Smlouvy 

1. Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, v případech stanovených 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník“) nebo touto 

Smlouvou. 

2. Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a této 

Smlouvy. Poskytovatel je povinen provádět plnění v souladu s touto Smlouvou, pokyny 

Objednatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže Poskytovatel tyto 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, která mu bude Objednatelem poskytnuta, jedná se o podstatné porušení Smlouvy 

ze strany Poskytovatele a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit. 

3. Není-li stanoveno v této Smlouvě jinak, za podstatné porušení smluvních povinností se 

považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla 

předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by 

druhá Smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít, jedná se zejména o prodlení 

Poskytovatele s provedením plnění, resp. kterékoliv jeho části, dle čl. 5 nebo čl. 6 této 

Smlouvy o více než 5 dní. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že Poskytovatel vstoupí 

do likvidace, je proti němu zahájeno insolvenční řízení či trestní stíhání. 



5. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení 

smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o 

způsobu řešení sporů a volbě práva. 

6. V případě předčasného ukončení platnosti Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby 

určité dílčí plnění nebylo dokončeno nebo že se s jeho plněním nezapočne. Objednatel 

v takovém případě uhradí Poskytovateli náklady vzniklé v souvislosti se započatým 

plněním a jeho předčasným ukončením, za předpokladu, že takové náklady byly 

Poskytovatelem vynaloženy v souladu s touto Smlouvou a že budou Poskytovatelem 

řádně doloženy. Nárok na úhradu nákladů dle předchozí věty však Poskytovateli nevzniká 

v případě, že k ukončení platnosti této Smlouvy došlo z důvodů stojících na straně 

Poskytovatele. 

 

Čl. 12 – Další práva a povinnosti 

1. Poskytovatel se zavazuje zřídit a po celou dobu trvání této Smlouvy provozovat Dispečink. 

Poskytovatel se zavazuje Dodavateli bezodkladně sdělovat změny kontaktních údajů na 

Dispečink. 

2. Poskytovatel se zavazuje udržovat platné pojištění na krytí škod z odpovědnosti za škodu 

vzniklou Objednateli nebo jinému v souvislosti s plněním této Smlouvy. Poskytovatel 

předloží při podpisu této Smlouvy Objednateli originál či ověřenou kopii pojistné smlouvy. 

Limit pojistného plnění musí být minimálně 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun 

českých). Za pojištění věcí vnesených Poskytovatelem nebo jeho pracovníky do Objektů 

Objednatel neodpovídá. 

3. Pro případ, že Poskytovatel na základě této Smlouvy vytvoří plnění chráněné jako autorské 

dílo ve smyslu zvláštního právního předpisu, poskytuje Poskytovatel předáním takového 

plnění Objednateli po celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu, územně, 

množstevně, ani účelem této Smlouvy neomezené právo (licenci) užít takové dílo všemi 

způsoby a formami užití, které jsou ke dni uzavření této Smlouvy známy. Objednatel je 

oprávněn oprávnění vyplývající z předchozí věty převést na třetí osoby (podlicence). 

Objednatel není povinen licenci využít. Poskytovatel není oprávněn autorské dílo užít ani 

poskytnout k němu licenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Užití či udělení licence bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je v rozporu s 

oprávněnými zájmy Objednatele a je považováno za podstatné porušení Smlouvy. Cena 

této licence je zahrnuta v ceně plnění. 

4. Objednatel je oprávněn využít systém Poskytovatele k získání servisních protokolů a jiných 

záznamů v souladu s Přílohou 8 této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat ze závažných důvodů výměnu zaměstnance, 

která bude uskutečněna v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů od 

písemného vznešení požadavku. Za závažný důvod se považuje situace, kdy se 

zaměstnanec chová nevhodně, je pod vlivem návykové látky ve smyslu zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo porušil jakékoliv povinnosti jim 

uložené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, či byl v minulosti z budovy již z těchto důvodů 

vykázán. 

6. Poskytovatel může v průběhu trvání této Smlouvy navrhnout změnu/doplnění osob 

uvedených v příloze č. 11 této Smlouvy, přičemž žádost o souhlas s výměnou/doplněním 

zaměstnance musí doručit Objednateli písemně. Nový zaměstnanec musí splňovat 

všechny kvalifikační požadavky Objednatele na člena realizačního týmu. 



7. Poskytovatel zajistí, že Služby dle této Smlouvy nebudou poskytovat zaměstnanci

Poskytovatele, či zaměstnanci jeho poddodavatele, kteří byli v 10 letech, předcházejících

dni uzavření této Smlouvy, pravomocně odsouzeny za trestné činy proti životu, proti zdraví,

trestné činy proti svobodě, znásilnění nebo trestné činy proti majetku, s výjimkou těch

trestných účinů, které byly spáchány nedbalostně. Porušení tohoto závazku

Poskytovatelem se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

Čl. 13 – Doručování a kontaktní osoby

1. Doručování písemností se provádí na adresu sídla Objednatele a adresu sídla

Poskytovatele nebo datových schránek Smluvních stran či prostřednictvím emailu

výhradně na emailové adresy Kontaktních osob uvedených v odst. 2 tohoto článku.

2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem Objednatele je pro účely této Smlouvy

určen I                                     , email:                      kontaktní

osobou Poskytovatele je pro účely této Smlouvy určen/a DOPLNÍ ÚČASTNÍK, tel.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK, e-mail: DOPLNÍ ÚČASTNÍK.

3. Změna kontaktní osoby a kontaktních adres pro doručování nejsou považovány za

změny Smlouvy. Změna kontaktní osoby je účinná dnem doručení oznámení druhé

Smluvní straně.

Čl. 14 – Mlčenlivost

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o Důvěrných datech. Poskytovatel nesmí

Důvěrná data nikomu sdělit, zveřejnit, zpřístupnit ani jinak umožnit třetím osobám, aby se

s nimi seznámily.

2. Poskytovatel je povinen přijmout přiměřená opatření vedoucí k ochraně Důvěrných dat

a k plnění povinností dle tohoto článku. Poskytovatel je zejména povinen poučovat své

pracovníky a zajistit, abych nedošlo k porušení mlčenlivosti dle tohoto článku jejich

prostřednictvím.

3. Poskytovatel ani jeho pracovníci nejsou oprávněni vynášet jakékoliv nosiče obsahující

Důvěrná data z Budovy, ani z jiných míst plnění této Smlouvy.

4. Mlčenlivost dle tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy je Poskytovatel dle zákona

povinen Důvěrné informace poskytnout orgánům veřejné moci.

5. Poskytovatel je povinen navrhovat Objednateli vhodná opatření k zachování práv

a povinností plynoucích z tohoto článku. Poskytovatel je povinen neprodleně upozornit

Objednatele na riziko znehodnocení, úniku, zveřejnění nebo ztráty Důvěrných dat.

6. Objednatel může Poskytovatele ve vztahu ke konkrétním Důvěrným datům a ve vztahu ke

konkrétním osobám mlčenlivosti písemně zbavit.

7. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

Čl. 15 – Zpracování osobních údajů

1. Objednatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje osob, které Poskytovatel použije při

plnění této Smlouvy či dílčích dohod za účelem umožnění vstupu do Budovy Objednatele

2. Objednatel je povinen při plnění této Smlouvy dbát se zvýšeným ohledem na povinnosti,

které mu vyplývají z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 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), dále jen “GDPR” a tyto povinnosti v souladu s GDPR plnit.



3. Objednatel je na základě Smlouvy povinen zpracovávat pro Poskytovatele osobní údaje 

pro účely poskytování Služeb vymezených v této Smlouvě, a to nejdéle po dobu trvání této 

Smlouvy (dále jen „Doba zpracování"). 

4. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny Poskytovatele, 

které vyplývají přímo z této Smlouvy. V případě, že je pro zpracování dle této Smlouvy 

potřebné nebo vhodné, aby Poskytovatel udělil Objednateli dodatečné pokyny, zavazuje 

se Poskytovatel tyto pokyny bez zbytečného odkladu udělit; a neudělí-li je, je Objednatel 

oprávněn osobní údaje zpracovat tak, aby tím byl co nejlépe naplněn účel této Smlouvy. 

5. Objednatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:  

a) Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které 

budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k 

Objednateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních 

údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat 

mlčenlivost o všech okolnostech, o nich se dozví v souvislosti se zpřístupněním 

osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „pověřené osoby"). Splnění této 

povinnosti zajistí Objednatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých 

vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. 

Objednatel dále vhodným způsobem zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, 

které budou zpracovávat osobní údaje na základě Smlouvy, budou 

zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Objednatelem 

stanoveném a odpovídající této Smlouvě, zejména zajistí zachování 

mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo 

příslušných prací pověřených osob. 

b) Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní 

údaje uchovávány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých 

budou mít přístup výlučně pověřené osoby.  

c) Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro 

účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto 

Smlouvou.  

6. Objednatel se zavazuje na písemnou žádost Poskytovatele přijmout v přiměřené lhůtě 

stanovené Poskytovatelem další záruky za účelem technického a organizačního 

zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.  

7. Objednatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená 

technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR i 

jinými právními předpisy, přičemž zajištuje, kontroluje odpovídá zejména za:  

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů pověřenými osobami, které mají 

bezprostřední přístup k osobním údajům,  

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k 

prostředkům pro jejich zpracování,  

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 

vymazání záznamů obsahujících osobní údaje,  

d) opatření, která umožní určit a ověřit, jak byly osobní údaje zpracovány.  

8. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které Objednateli předá, nebo které 

mu budou předány přímo zaměstnanci Poskytovatele, budou přesné a v případě potřeby 

aktualizované, přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, 

pro který jsou zpracovávány.  



9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracování údajů pro účely dle této Smlouvy je zákonné, 

respektive že zpracování dle této Smlouvy je založeno na právním titulu, který je v souladu 

s článkem 6 GDPR.  

10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není povinen plnit infomační povinnost v rozsahu 

dle čl. 13 a 14 GDPR ve vztahu k zaměstnancům Poskytovatele (případně osobám, které 

jsou ve smluvním vztahu přímo ke Poskytovatelem); tuto je povinen plnit Poskytovatel 

v souladu s přílohou 7 této Smlouvy. 

11. V případě, že subjekt údajů, jehož údaje jsou Objednatelem zpracovávány dle této 

Smlouvy, uplatní u Poskytovatel právo, jehož výkon mu náleží dle kapitoly III. GDPR (např. 

právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, právo na omezení 

zpracování, právo na výmaz, vznese námitku apod.), je Poskytovatel povinen o tomto 

Objednatele neprodleně (nejpozději následující pracovní den poté, co subjekt údajů 

příslušné právo uplatní) písemně informovat a současně dát Objednateli písemné pokyny 

k dalšímu postupu (např. opravit nesprávný údaj, vymazat údaje daného subjektu apod.).  

12. Objednatel se zavazuje, že po uplynutí účinnosti této Smlouvy osobní údaje vymaže.  

13. Objednatel se zavazuje, že při zohlednění povahy informací, které má Objednatel k 

dispozici, poskytne Poskytovateli na jeho písemnou žádost součinnost, kterou po něm lze 

spravedlivě požadovat při zajišťování souladu s povinnostmi dle článku 32 až 36 GDPR. 

14. Dozví-li se Objednatel o tom, že došlo k porušení zabezpečení, u něhož je pravděpodobné, 

že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob, informuje 

poté, co se o případu porušení zabezpečení dozví, bez zbytečného odkladu Poskytovatele. 

 

 

Čl. 16 – Trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 6 let ode dne účinnosti této Smlouvy.   

2. Tato Smlouva končí:         

a) uplynutím doby podle odst. 1 tohoto článku;     

b) vyčerpáním celkové hodnoty dle čl. 7 odst. 16 této Smlouvy;  

c) výpovědí jedné ze Smluvních stran. Výpověď musí být vždy písemná, nebo 

d) písemným odstoupením od Smlouvy jedné ze Smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny písemně vypovědět tuto Smlouvu bez udání 

důvodu. Smlouva zanikne uplynutím 6 měsíců ode dne doručení písemné výpovědi druhé 

straně. 

4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že:  

a) Poskytovatel bude v prodlení se započetím odstraňování vady dle čl. 8 odst. 2 

této Smlouvy trvajícím déle než 2 dny u vady typu A, déle než 10 dnů u vady 

typu B a déle než 30 dnů u vady typu C dnů;  

b) Poskytnutí kterékoliv Paušální služby v rozdělení dle Přílohy č. 3 této Smlouvy 

bude v jednom kalendářním měsíci trpět více než 3 vadami, a to bez ohledu na 

kategorii těchto vad; 

c) Poskytovatel opakovaně poskytne Paušální služby v rozporu s touto Smlouvou, 

zejména v rozporu s popisem v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

 

Čl. 17 – Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se touto Smlouvou definovaný smluvní 



vztah obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským 

zákoníkem, a bude vykládán v souladu s občanským zákoníkem. 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Objednatel je osobou 

povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění, je tak povinen o této Smlouvě a právním vztahu jí založeném 

zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

mohou být postoupeny jednou Smluvní stranou pouze po předchozím písemném 

souhlasu druhé Smluvní strany. 

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 

to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této Smlouvy zdánlivým 

(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 

576 občanského zákoníku. 

5. Jakékoli změny nebo doplňky textu Smlouvy, je možné provádět jen formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Jiná forma 

změny Smlouvy je vyloučena. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této Smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění dle zákona o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna Objednatelem.  

7. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z tohoto Smluvního vztahu především 

smírně jednáním. Pro všechny spory vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je 

dána pravomoc soudů České republiky a vylučuje se pravomoc soudů jiného státu.  

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží 

Poskytovatel, dvě vyhotovení obdrží Objednatel.  

9. Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

• Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

• Příloha č. 2 – Ceník služeb 

• Příloha č. 3 – Zadávací podmínky – specifikace činností FM 

• Příloha č. 4 – Služby TZB_MZ-přehled technologie 

• Příloha č. 5 - Zdroje chladu a VZT - budova  MZ 

• Příloha č. 6 - Základní data - budova MZČR 

• Příloha č. 7 - Bezpečnostní požadavky MZ 

• Příloha č. 8 - Požadavky na funkci dispečinku 

• Příloha č. 9 - Vzor krycího listu nabídky 

• Příloha č. 10 – Návrh realizace předmětu plnění (Doplní účastník) 

• Příloha č. 11 – Seznam osob realizačního týmu 

 

Tato Smlouva je projevem svobodné vůle obou Smluvních stran, nebyla uzavřena 

za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, což obě Smluvní strany stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

V Praze dne  V                       dne   



Objednatel:

ČR – Ministerstvo zdravotnictví

Poskytovatel

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

                                                      

Mgr. Stanislav Měšťan DOPLNÍ ÚČASTNÍK

státní tajemník



 

 Příloha č. 9 - Krycí list nabídky 

  

 

 

 

Celkový počet listů nabídky: ................ 

 

............................................      ……………………………… 

Datum zpracování nabídky          Razítko a podpis 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Název VZ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FACILITY MANAGEMENTU 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel  

Název: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 

Sídlo: Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2 

IČ: 00024341 

Zastoupen: Mgr. Stanislav Měšťan, státní tajemník  

Dodavatel  

Obchodní firma 
/ jméno: 

 

Sídlo / místo 
podnikání: 

 

Tel/Fax.:  

IČ:  

DIČ:  

Zastoupen:  

Kontaktní 

osoba: 

 

Telefon:  

Email:   

 
Cena v Kč bez 

DPH 

Sazba DPH 

v % 

Částka DPH Cena v Kč s DPH 

Celková nabídková cena za 72 

měsíců plnění veřejné zakázky  
    

Osoba zastupující dodavatele: 

Podpis 

zástupce: 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

Titul, jméno, 

příjmení: 

 

Funkce:  
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