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Smlouva o dílo č. 21110000030, resp. 2119/1/0009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná: ředitelka odboru nabývání movitého majetku Sekce právní

a investiční Ministerstva obrany Mgr. Kateřina Havlíčková
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon
mobil:
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
Ministerstvo obrany - Sekce právní a investiční
odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel”)

a

2. Vojenský technický ústav, s. p.
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9, Kbely
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

vložka 75859
Jednající: Ing. Petr Novotný, ředitel
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

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

(dále jen „zhotovitel“)
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uzavřely za použití § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“), za účelem revize současného stavu v oblasti zabezpečení akumulátorů 
a stanovení nutných systémových opatření s cílem optimalizace systému akumulátorové 
nabíjecí stanice v rezortu Ministerstva obrany (dále též „MO“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje na svůj náklad 
a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v revizi současného stavu 
akumulátorů u objednatele a navržení nezbytných systémových opatření za účelem 
optimalizace systému, která umožní efektivní plánování nákupu akumulátorů, tvorbu 
skladových zásob, výstavbu nemovité infrastruktury, efektivní nastavení personálního 
a technického zabezpečení, a to včetně aktualizace vnitřních předpisů objednatele v této 
oblasti. Dílo bude prováděno v jednotlivých etapách v letech 2021 až 2023: 
a)  1. etapa projektu – rok 2021 

„Analýza: Aktuálního stavu logistické podpory akumulátorů a nabíjecích stanic 
v rezortu MO“ s důrazem na jeho schopnosti a kapacity, vybavenost nabíjecích stanic, 
množství a typy akumulátorů, personální a nemovité zabezpečení. Podklady 
do analýzy aktuálního stavu v této oblasti bude zhotovitel primárně provádět 
praktickým sběrem dat u útvarů a rozborem dat z informačních systémů rezortu MO; 
„Studie: Koncepce systému Akumulátorů a provoz v nabíjecích stanicích v rezortu 
MO“, která bude jednoznačně definovat požadovaný stav, kterého musí být dosaženo 
v jednotlivých oblastech logistické podpory, tj. nákupu akumulátorů, tvorby 
skladových zásob, výstavby nemovité infrastruktury včetně nutné technologie pro 
zabezpečení životního cyklu akumulátorů, personálního a technického opatření 
ve vazbě na nutné finanční prostředky, udržitelného systému školení specialistů, 
efektivního plánovacího a řídicího systému. 

b)  2. etapa projektu – rok 2022 

Srovnání zjištěného stavu (Analýzy) se stavem požadovaným (Studie), čímž bude 
identifikován deficit v jednotlivých oblastech. Na základě výsledků srovnání bude 
zpracována metodika „Systém – Akumulátorů a provoz v nabíjecích stanicích“, která 
definuje varianty a navrhne nejoptimálnější implementaci potřebných opatření 
do podmínek rezortu MO včetně popisu kladů a záporů jednotlivých variant a rozboru 
jejich dopadu na plnění úkolů rezortu. 

c)  3. etapa projektu – rok 2023 

Zpracování, případně též aktualizace vnitřních předpisů pro oblast „Akumulátorů 
a provozu v nabíjecích stanicích“ se zapracováním oblastí popsaných v 2. etapě 
projektu „Systém – Akumulátorů a provoz v nabíjecích stanicích“. Aktualizace, 
případně též návrh nových vnitřních předpisů (Tank-30-5/1 – Olověné startovací 
akumulátory, popis provoz a ošetřování a Tank-30-5/2 – Opravy olověných 
startovacích akumulátorů a provoz nabíjecích stanic) a vytvoření jednoho dokumentu. 

2. Rozsah činností, které je zhotovitel povinen provádět v jednotlivých letech 2021 až 2023, 
bude objednatelem upřesňován v jednotlivých dílčích písemných objednávkách 
doručených zhotoviteli. Objednávka na rok 2021 bude zhotoviteli doručena do 30 dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy, objednávka na rok 2022 bude zhotoviteli doručena 
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do konce února 2022 a objednávka na rok 2023 bude zhotoviteli doručena do konce ledna 
2023. V objednávce musí být uveden rok (období), na který se činnosti objednávají, druh 
požadovaných činností, maximální rozsah práce zhotovitele v hodinách. Případná změna 
časové náročnosti práce podléhá vždy písemnému schválení objednatelem, 
resp. příjemcem. Objednávky mohou být v průběhu daného roku písemně doplňovány 
o aktuální úkoly, které stanoví svými písemnými závěry komise oponentů (viz čl. VI 
odst. 3 smlouvy). 

3. Požadované výstupy dle odst. 1. tohoto článku musí být vypracovávány v českém jazyce 
v souladu s ČSN 01 6910 „Úprava dokumentů zpracovaných textovými 
procesory“ a předávány dle harmonogramu v čl. III. odst. 3 této smlouvy 2x v listinné 
a 2x v elektronické podobě na nosiči CD či DVD nebo na flash disku. 

4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo (resp. dílčí plnění) převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou smluvní cenu dle čl. II. této smlouvy. 

 
II. 

Cena 

1. Ceny byly sjednány dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, a činí: 
Cena za 1 hodinu práce zhotovitele na praktickém sběru dat u útvarů:  

Cena v Kč bez DPH: 930,00 Kč 

DPH 21%: 195,30 Kč 

Cena v Kč včetně DPH: 1.125,30 Kč 

Cena za 1 hodinu práce zhotovitele na zpracování výsledků:  

Cena v Kč bez DPH: 930,00 Kč 

DPH 21%: 195,30 Kč 

Cena v Kč včetně DPH: 1.125,30 Kč 

2. Ceny uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy zahrnují veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla a jeho předáním objednateli a jsou cenami nejvýše 
přípustnými a neměnnými po celou dobu účinnosti této smlouvy, s výjimkou případu 
změny výše zákonné sazby DPH. Účinností takové změny se výše ceny včetně DPH 
upraví dle příslušné nové sazby DPH.  

3. Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční objem plnění předmětu smlouvy podle 
čl. I. této smlouvy nesmí překročit částku 2.970.000,00 Kč včetně DPH (dále jen 
„finanční limit“). Zhotovitel není oprávněn poskytnout takové dílčí plnění, jehož 
poskytnutím by došlo k překročení finančního limitu smlouvy. Vyčerpáním finančního 
limitu se rozumí takový stav či zůstatek plánovaných prostředků, při kterém již nelze 
učinit objednávku, resp. stav, kdy zbývající finanční prostředky nejsou ve výši dostatečné 
pro uplatnění dalšího požadavku objednatele. Konstatování vyčerpání finančního limitu 
je v kompetenci pouze objednatele. O vyčerpání finančního limitu bude objednatel 
zhotovitele informovat písemně s tím, že se má za to, že doručením takové písemné 
informace je finanční limit vyčerpán. 

 
 
 
 
 



4

III.
Čas a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen plnit předmět smlouvy dle objednávek ode dne účinnosti smlouvy
do 31. srpna 2023 nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. odst. 3 této
smlouvy, bude-li tento limit vyčerpán dříve.

2. Místem plnění pro předání díla je Sekce logistiky MO na adrese Vítězné náměstí 1500/5,
160 01 Praha 6 – D
dle této smlouvy, je

nebo jím pověřený zástupce (dále též „příjemce“). Příjemce je též osobou pověřenou
objednatelem k provádění jednotlivých dílčích objednávek.

3. Jednotlivé činnosti dle čl. I. odst. 1. smlouvy budou prováděny – včetně vyhotovení
požadovaných výstupů a jejich předání objednateli – dle tohoto harmonogramu:

a) dílčí výstup za rok 2021 je zhotovitel povinen dodat nejpozději do 30. listopadu
2021,

b) dílčí výstup za rok 2022 je zhotovitel povinen dodat nejpozději do 30. listopadu
2022,

c) dílčí výstup za rok 2023 je zhotovitel povinen dodat nejpozději do 31. srpna 2023,

4. Za dílčí plnění je považováno provedení činností dle čl. I. odst. 1. smlouvy v daném roce
v rozsahu dle objednávky, včetně vyhotovení požadovaných výstupů a jejich předání
objednateli, v termínech dle harmonogramu v předchozím odstavci tohoto článku.

5. O předání každého jednotlivého dílčího plnění této smlouvy bude sepsán „Protokol
o předání díla“, který musí být zpracován ve dvou vyhotoveních v písemné formě
a musí obsahovat minimálně: datum předání a převzetí dílčího plnění, označení
a podrobný popis provedených činností, uvedení rozsahu práce zhotovitele na praktickém
sběru dat u útvarů a na zpracování výsledků v hodinách, soupis předaných výstupů
a čitelná jména a podpisy zhotovitele a příjemce.

6. Dnem splnění jednotlivého dílčího plnění se rozumí datum podpisu „Protokolu o předání
díla“ zhotovitelem či jeho pověřeným zástupcem a příjemcem či jeho pověřeným
zástupcem.

7. Zhotovitel je povinen provádět dílo bez vad v souladu s touto smlouvou a objednávkou
příjemce. V případě, že nebude předložený výstup odpovídat požadavkům smlouvy nebo
nebude splňovat jiné požadavky uvedené v jednotlivých dílčích písemných
objednávkách, jsou objednatel nebo komise oponentů dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy
oprávněni předložený výstup zhotoviteli vrátit k přepracování nebo doplnění.
Objednatel nebo komise oponentů vrátí zhotoviteli výstup nejpozději do 14 pracovních
dnů od jeho převzetí a současně zhotoviteli stanoví přiměřenou (s ohledem na rozsah
připomínek) lhůtu k jeho přepracování nebo doplnění. Minimální délka této lhůty je 10
pracovních dnů.

IV.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli splněním každého dílčího plnění, potvrzeným
příjemcem formou oboustranně podepsaného „Protokolu o předání díla“. Nejpozději do 5
pracovních dnů po vzniku svého práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit
a objednateli doručit originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za předané dílo
(resp. dílčí plnění), s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb.,
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o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), na adresu uvedenou 
v odst. 5. tohoto článku smlouvy.   

2. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o DPH musí faktura obsahovat též následující 
údaje:  
a) označení dokladu jako faktura; 
b) číslo smlouvy dle číslování objednatele; 
c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury; 
d) označení příjemce a místo odevzdání plnění; 
e) IČO a DIČ smluvních stran; 
f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno; 
g) počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele; 
h) označení odběratele: Ministerstvo obrany – Česká republika, organizační složka 

státu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6; 

i) označení konečného příjemce: Ministerstvo obrany – Sekce právní a investiční 
MO, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6. 

3. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit jako její povinnou přílohu „Protokol 
o předání díla“ potvrzený příjemcem. 

4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou 
přiloženy požadované doklady, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, 
případně informovat o neakceptaci. Zhotovitel fakturu opraví, eventuálně vyhotoví 
novou, bezvadnou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5. tohoto 
článku ode dne doručení opravené, resp. nové faktury.  

5. Objednatel je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu:  

Ministerstvo obrany – Sekce právní a investiční 
odbor nabývání movitého majetku 
náměstí Svobody 471/4 
160 01 Praha 6  

nebo na e-mail: onmm@army.cz. 

6. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. 

7.  Pokud budou u zhotovitelova 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 objednatel 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 objednatelem 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 hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

 
V. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného dílčího plnění oproti 

termínům dle čl. III. odst. 3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý den prodlení.  
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2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčených vad oproti lhůtě stanovené 
k přepracování požadovaných výstupů dle čl. III. odst. 7. této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odstranitelné vady plnění oproti termínu 
stanovenému dle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. VI. odst. 5. nebo povinností 
uvedených v čl. VII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením bezchybné a oprávněně vystavené faktury 
zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle aktuálně platného právního 
předpisu.  

6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení (dále jen „sankce“) vzniká 
objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené k plnění dotčené 
povinnosti nebo prvním dnem následujícím po porušení dotčené povinnosti zhotovitelem, 
a zhotoviteli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury. 
Sankce jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uplatnění. Právo 
fakturovat a vymáhat sankce nevzniká za dobu zdržení přípisu již přikázané platby 
na cílový účet, pokud bylo toto zdržení zaviněno peněžním ústavem. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž 
není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 

8. Smluvní strana se zprostí povinnosti nahradit smluvní pokutu, úrok z prodlení v zákonné 
výši či škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti z této smlouvy 
pokud prokáže, že porušení její povinnosti bylo způsobeno okolností vylučující 
odpovědnost dle odst. 9 tohoto článku. 

9. Za okolnost vylučující odpovědnost smluvních stran dle smlouvy je považována taková 
překážka, která nastane nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její 
povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní 
strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době 
vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci této překážky 
předpokládala. 

10. Za překážky dle odst. 9 tohoto článku se považují živelní pohromy (požár, úder blesku, 
povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin 
nebo kamení), jakákoliv embarga, ekonomické sankce (včetně sankcí nebo omezení, 
které mají dopad na provedení bankovních transakcí), občanské války, povstání, válečné 
konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie, pandemie nebo nepředvídatelné 
a zásadní karanténní omezení. Za takovéto zásadní karanténní omezení se považuje např. 
výpadek více než 50 % členů týmu určených zhotovitelem k plnění předmětu smlouvy 
z důvodu nařízené karantény nebo úplný zákaz pohybu osob, včetně cest do zaměstnání, 
nařízený příslušným orgánem veřejné moci, a to po dobu, po kterou tento výpadek nebo 
zákaz trval. Smluvní strana je povinna prokázat, že výše uvedené skutečnosti existovaly 
v době rozhodné pro plnění smlouvy a jejich existence přímo způsobila prodlení 
s plněním závazků smluvní strany. 
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11. Za překážky dle odst. 9 tohoto článku se považuje také nevydání nebo průtahy s vydáním 
rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění závazků dle této smlouvy. Průtahem 
se pro účely této smlouvy rozumí nevydání příslušného rozhodnutí v zákonem stanovené 
lhůtě pro vydání příslušného rozhodnutí, povolení či licence. 

12. Za okolnost vylučující odpovědnost se výslovně nepovažuje překážka, která vznikla 
teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti. 

13. Smluvní strana, která z důvodu uvedených v odst. 9 tohoto článku nebude moci plnit, 
musí písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu po vzniku důvodu, pro který 
nebude moci plnit, že podnikla veškeré kroky k minimalizaci negativních dopadů 
na plnění smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, na ní nelze 
spravedlivě žádat. Smluvní strana dále učiní všechna potřebná opatření, aby v plnění 
smlouvy co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala. 

14. Smluvní strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé situace. Jestliže se smluvní 
strany nedohodnou jinak a prodlení s plněním v důsledku okolnosti vylučující 
odpovědnost bude trvat déle než 6 měsíců, má druhá strana právo na odstoupení 
od smlouvy. 

15. Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 
 

VI. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, 
které znemožňují nebo podstatně omezují možnost plnění závazků plynoucích z této 
smlouvy, a to do 3 pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti. Strana, u které tyto 
skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.  

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro zhotovení díla. 
3. Provádění díla včetně jednotlivých dílčích výstupů bude průběžně kontrolovat komise 

oponentů složená ze zástupců objednatele. Členy komise oponentů jmenuje objednatel 
nebo jím pověřená osoba. Tato komise bude mít právo upřesnit, doplnit nebo vrátit 
k přepracování návrhy zhotovitele v jednotlivých etapách díla. 

4. V průběhu provádění díla si objednatel vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny, a to: 
první kontrolní den do 60 dnů od účinnosti smlouvy, další kontrolní dny vždy po každých 
6 měsících plnění. Kontrolní dny budou organizovány komisí oponentů v sídle 
zhotovitele, případně též u VZ 5512 Agentura logistiky, Boleslavská 929, 25 02 Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude 
vyhotoven zhotovitelem ve dvou výtiscích a bude podepsán pověřeným zástupcem 
zhotovitele a členy komise oponentů. 

5. Zhotovitel nesmí postoupit pohledávku vyplývající z této smlouvy vůči objednateli nebo 
její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou 
formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně. Pokud smluvní strana, 
které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, 
má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 
pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý 
pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu 
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doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí 
odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet dnem následujícím 
po dni, ve kterém byla zásilka uložena na poště. Toto však neplatí, využije-li některá 
ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu a prokazatelně sdělit jakékoli 
změny svých identifikačních nebo kontaktních údajů a informace o svém případném 
vstupu do insolvence, úpadku a likvidace, včetně právního nástupnictví. Změna 
identifikačních nebo kontaktních údajů se nepovažuje za změnu smlouvy a není třeba 
kvůli ní uzavírat dodatek.  

8. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy s odbornou péčí, dle pokynů objednatele, 
řádně a včas a maximálně při tom dbát ochrany práv a oprávněných zájmů objednatele.   

9. Objednatel zveřejní uzavřenou smlouvu v registru smluv. Současně je oprávněn, 
resp. stanoví-li tak právní předpis povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit na profilu 
Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany. 

 
VII. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících 

se této smlouvy a jejího plnění a získaných v souvislosti s plněním smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje nevyužívat těchto informací ve prospěch svůj ani ve prospěch jiné osoby 
a nezpřístupnit tyto informace třetím osobám bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu objednatele. V tomto smyslu je zhotovitel povinen poučit i své zaměstnance 
a jiné osoby pro zhotovitele činné a informovat je o povinnostech z toho pro 
ně vyplývajících. Obecná ustanovení právních předpisů o obchodním tajemství 
a povinnosti zachovávat mlčenlivost nejsou tímto ustanovením dotčena.  

2. Pokud zhotovitel použije ke splnění předmětu této smlouvy třetí osobu, je povinen 
ve smlouvě, kterou s ní uzavře, zavázat tuto třetí osobu k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, v jakém je povinností mlčenlivosti vázán sám. 

 
VIII. 

Záruka za jakost, vlastnická práva a práva k nehmotným statkům,  
povinnost k náhradě škody 

1. V rámci zhotovování díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen převést na objednatele 
vlastnická práva k věcem materiální povahy, kterými jsou podle čl. I. smlouvy nosiče dat 
a dokumenty v listinné podobě. Současně s předáním každého jednotlivého datového 
nosiče poskytuje na něj zhotovitel objednateli záruku v délce 24 měsíců. Tato záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí příslušného nosiče příjemcem. 

2. K převodu vlastnického práva k věcem materiální povahy uvedeným v odst. 1. dochází 
jejich fyzickým převzetím objednatelem a oboustranným podpisem příslušného 
předávacího protokolu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem předání díla, které je předmětem ochrany dle 
platného znění zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), poskytuje zhotovitel objednateli 
v souladu s ust. § 2358 a násl. OZ časově a územně neomezenou výhradní licenci k užití 
tohoto díla, a to bezúplatně. 
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4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vadné provádění díla, spočívající v neprovedení díla 
ve sjednaném rozsahu nebo v porušení povinnosti, k jejímuž splnění se zhotovitel touto 
smlouvou zavázal. 

5. Zjistí-li objednatel nebo komise oponentů při kontrole plnění, že dílo není prováděno 
řádně, upozorní zhotovitele písemně (též emailem nebo faxem) na vadné plnění (dále též 
„reklamace“) a stanoví mu zároveň termín k odstranění odstranitelných vad. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby se vytčené vady neopakovaly, a jedná-li se o vady odstranitelné, 
tyto ve stanoveném termínu bezplatně odstranit tak, aby bylo zajištěno řádné plnění 
služby dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobí v důsledku porušení 
povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v důsledku jednání v rozporu s touto 
smlouvou. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. 

 
IX. 

Zánik závazků 

1.  Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
2.  Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 

OZ se rozumí též: 
a) prodlení zhotovitele s předáním dílčího plnění předmětu smlouvy oproti termínům 

dle čl. III. odst. 3. této smlouvy o více než 10 kalendářních dnů; 
b) prodlení zhotovitele s odstraněním vytčených vad oproti lhůtě určené 

k přepracování požadovaných výstupů dle čl. III. odst. 7. této smlouvy o více 
než 10 kalendářních dnů, 

c) prodlení se splněním povinností zhotovitele souvisejících s odstraněním 
reklamované vady oproti termínu stanovenému dle čl. VIII. odst. 5. smlouvy o více 
než 10 kalendářních dnů, 

d) opakované (tj. dvakrát a vícekrát) nesplnění povinností zhotovitele souvisejících 
s odstraněním reklamované vady oproti termínu stanovenému dle čl. VIII. odst. 5. 
smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu a to při vzájemném 
vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku 
smlouvy. Výpovědní doba v takovém případě činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď zhotoviteli doručena. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, včetně těch, které nejsou přímo 

ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy 
a jeho plnění, v platném znění. 

2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 10 stranách.  
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými 

a oboustranně podepsanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.  
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4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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