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Evidenční číslo smlouvy: 

barevná konvence:
doplňuje uchazeč bude doplněno při podpisu smlouvy 

Smlouva o dílo 

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA 

státní příspěvková organizace zřízená opatřením MŽP č. 16/17 č.j.: MZP/2017/110/395 
Sídlo:  Klárov 131/3, 118 21  Praha 1 
IČO:  00025798 
DIČ:      CZ00025798 
jednající:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  87530011/0710 
kontaktní osoba:  Mgr. Alena Bartůňková 

na straně jedné jako „objednatel“ 

a 

SG Geotechnika a.s.
Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
Korespondenční adresa: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
IČO:  41192168 
DIČ:  CZ41192168
jednající: Ing. Petrem Kučerou a Mgr. Lucií Bohátkovou, členy představenstva 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  7006931/0100 
kontaktní osoba:  Mgr. Jan Mrázek 
tel./fax kontaktní osoby: +
e-mail: jan.mrazek@geotechnika.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“   

společně také jako „smluvní strany“ 

uzavírají podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto 
smlouvu o dílo na provedení průzkumných geologických prací a souvisejících služeb vymezených v čl. II. 

 (dále jen „smlouva“). 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá v souvislosti s realizací projektu České geologické služby (ČGS) s názvem „HORNINOVÉ 
PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ SUROVINY, ČÍSLO: SS02030023“. Objednatel je v rámci tohoto projektu příjemcem finanční 
podpory z Technologické agentury České republiky (TAČR). Výběr zhotovitele plnění dle této smlouvy byl proveden 
objednatelem, který je veřejným zadavatelem, jako veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že jsou obeznámeny s koncepcí projektu „HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A 
NEROSTNÉ SUROVINY“. Objednatel vybral v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem 
„Detailní sledování a výzkum vlivů měnících se podmínek prostředí na vznik, aktivitu a prostorové rozšíření 
vybraných typů svahových pohybů v různých geologických oblastech napříč celou Českou republikou“ a uveřejněné 
dne 28.4.2021  (dále jen „veřejná zakázka“), nabídku zhotovitele na realizaci zakázky shledanou jako nejvýhodnější. 

I. Předmět díla
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1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v článku II. této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo, tj. za dílo 
řádně, tedy bez vad a nedodělků, a včas ukončené zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem smlouvy je provedení geologického průzkumu na sesuvech a vyhloubení a instrumentace  vrtů včetně 
jejich monitoringu (inklinometrie). Předmět smlouvy je detailně popsán v zadávacím projektu průzkumných prací 
na sesuvech (dále jen „Projekt“), který je nedílnou součástí této smlouvy.  

Dílem se dále rozumí také poskytnutí všech s Projektem a za účelem naplnění cílů Projektu souvisejících 
odborných výkonů zhotovitele coby osoby odborně způsobilé a znalé. 

2.2. S ohledem na odbornost zhotovitele tento bere na vědomí, že dílem se také rozumí provedení všech činností, prací a 
dodávek obsažených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v této smlouvě, stejně jako činnosti, práce a 
dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl 
nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením předmětu díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe 
realizace děl analogického charakteru. Zhotovitel je dále povinen: 
(a) dílo provést v souladu s platnou legislativou, související s předmětem plnění, dále v souladu technickými

normami, podmínkami stanovenými věcně a místně příslušnými úřady či jinými orgány státní správy,
závaznými stanovisky dotčených orgánů a oprávněných osob a podmínkami stanovenými pro činnost
prováděnou hornickým způsobem,

(b)  respektovat nezbytné změny v lokalizaci vrtu v důsledku změny rozhodnutí místně příslušných úřadů či jiných
orgánů státní správy, požadavku zástupce objednatele nebo majetkového vypořádání pozemků; případný posun
průzkumného vrtu musí být vždy odsouhlasen objednatelem;

(b)  ze strany zhotovitele musí být naplněny veškeré podmínky vyplývající ze skutečnosti, že předmět plnění
veřejné zakázky je uznatelným nákladem projektu.

2.3. Předmět díla bude proveden v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

(a) touto smlouvou;
(b) zadávacími podmínkami veřejné zakázky
(c) nabídkou zhotovitele ze dne 26. května 2021;
(d) písemnými pokyny objednatele;
(e) zadávacím projektem průzkumných prací na sesuvech („Projekt“)
(f) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli 

2.4. Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou nad rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele,
které nebylo součástí řešení provedení předmětu díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných
právních předpisů na provedení předmětu díla touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené
technické praxe; nebo

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky předmětu díla provedené na základě zvláštního požadavku
objednatele, a to pouze a výlučně po uzavření písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného v souladu se
ZZVZ.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 

(a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel
při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; nebo

(b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním předmětu díla nebo
prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; nebo

(c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, dále i plnění, která jsou v souladu s řešením
provedení předmětu díla, a tato pouze zpřesňují.
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2.5. Změny plnění, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2.4. 
(nepředvídatelné plnění) a) a b) této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě 
(uzavřeném v souladu se ZZVZ) a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 
písemného dodatku smlouvy. Změny plnění nemohou změnit předmět díla a musí mít vždy charakter změn 
vynucených. 

III. Doba a místo plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude prováděn následujícím způsobem: 

(a) průzkum a instrumentace včetně předání závěrečné zprávy budou provedeny nejpozději do 6-ti měsíců od
nabytí účinnosti této smlouvy

(b) monitoring (inklinometrie) bude prováděna po dobu 5-ti let od předání průzkumných a instrumentačních prací
v rozsahu 36 měření / rok.

Podrobnější specifikace dílčích termínů je stanovena v příloze … – harmonogram, který byl součástí nabídky
zhotovitele. 

Požadované zahájení plnění díla jako celku je bez zbytečného odkladu po účinnosti smlouvy, přičemž smlouva 
nabývá účinnosti jejím zveřejnění v registru smluv. 

Provedením díla se rozumí řádné ukončení, tj. bez vad a nedodělků, a včasné protokolární předání jeho předmětu 
objednateli formou dle článku X. této smlouvy. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že doba provedení díla stanovená touto smlouvou je konečná a nelze ji prodlužovat, 
s výjimkou objektivně nepředpokládatelných překážek plnění (vyšší moc), které jsou nezávislé na vůli smluvních 
stran. V případě nepředpokládatelných překážek a na základě souhlasu objednatele dojde k uzavření dodatku ke 
smlouvě, kterým bude termín plnění prodloužen. 

3.3. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. Místem plnění jsou zejména lokality uvedené v Projektu. 

IV. Cena a způsob plnění, platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla jako celku činí 5.172.577,- Kč bez DPH, sazba DPH činí 21   %, 
cena včetně DPH činí 6.258.818,-Kč  (dále jen „cena díla“ nebo též „celková cena“), přičemž: 

(a) cena za průzkum a instrumentaci činí bez DPH, sazba DPH činí 21     %, cena včetně DPH 
čin č 

(b) cena za monitoring (inklinometrii - 180 měření) č bez DPH, sazba DPH činí 21  %, cena včetně 
DPH činí  

 Uvedené ceny jsou cenami maximálními. Tyto ceny jsou nejvýše přípustnými po celou dobu trvání smlouvy. 

4.2. Ceny jsou stanoveny na základě nabídky zhotovitele podané v návaznosti na zadávací dokumentaci, zejm. pak 
položkový rozpočet. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 
smlouvy vynaloží. Cena díla nebude po dobu do ukončení předmětu díla předmětem zvýšení. Zhotovitel prohlašuje, 
že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny díla. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že součástí ceny díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci předmětu díla 
dle obecně závazných právních předpisů. 

4.3. Cena díla bude fakturována takto: 

(a) cena za průzkum a instrumentaci bude fakturována po dokončení všech prací a předání a převzetí závěrečné
zprávy (Zpracování dokumentace sond a technické zprávy o vrtných pracích viz „Projekt“);

(b) cena za monitoring (inklinometrii) bude fakturována vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku
počínaje rokem 2022, tj. vždy nejpozději k 10.12. příslušného kalendářního roku bude fakturováno 36 měření x
jednotková cena měření. Fakturace proběhne na základě předání a převzetí roční etapové zprávy.
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Faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Smluvní strany se vzájemně 
dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.  

4.4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce, podle objednatelem předem odsouhlaseného soupisu prací, 
který bude podkladem pro následnou fakturaci. 

4.5. Veškeré platby budou provedeny v korunách českých. 

4.6. Objednatelem podepsaný předávací protokol ani úhrada faktury nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 
provedení předmětu díla jako celku bez vad a nedodělků. 

4.7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí předmětu díla dle smlouvy, musí být vždy 
před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění ve formě písemného dodatku k této 
smlouvě uzavřeného v souladu se ZZVZ. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího 
písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je 
součástí ceny za provedení předmětu díla.  

4.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude vystaven dle obecně platných právních předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění a musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále tento daňový doklad bude obsahovat údaje o názvu a registračním čísle projektu, které 
jsou uvedeny v preambuli této smlouvy. Přílohou daňových dokladů budou vždy kopie předávacího protokolu 
potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. 

4.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené 
touto smlouvou. Lhůta splatnosti běží znovu od dodání nové nebo opravené faktury. 

4.10. Úhrada ceny za provedení předmětu díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 
objednatele z vad předmětu díla. 

4.11. Objednatel je oprávněn pozastavit či nezahájit poskytování úhrad zhotoviteli, pokud zjistí, že zhotovitel neplní 
některou z povinností stanovených smlouvou či plnění některé z povinností je vážně ohroženo. 

V. Součinnost smluvních stran

5.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek 
stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 
výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

5.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí budou bránit, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují 
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany splnění jejich smluvních 
povinností. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne 
a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně 
objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a dozoru objednatele případně 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

5.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

5.5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a 
dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy.  

5.6. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a zástupcům TAČRu a MŽP provádět věcné, finanční a účetní kontroly 
v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení do odsouhlasení závěrečného vyhodnocení projektu. Zároveň se 
zavazuje zajistit potřebnou součinnost při této kontrole s dalšími subjekty, které jsou oprávněny tyto kontroly 
provádět. 
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5.7. Zhotovitel je povinen na základě závěrů z kontrolní činnosti provést nápravná opatření vedoucí k odstranění 
zjištěných nedostatků. 

VI. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy: 
(a) není jako právnická osoba v likvidaci;
(b) není proti němu vedeno konkursní řízení ani vyrovnací řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o

úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno
z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky
vůči svým věřitelům;

(c) uzavření/m této smlouvy:
• neporuší správní rozhodnutí orgánu státní správy České republiky;
• neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou;
• nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací

nebo jiného závazku zhotovitele;
(d) neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo

dosažení účelu této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně (nejpozději však do 5 dní) po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 
(a) podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo
(b) podání návrhu na vyrovnání na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo
(c) vstup zhotovitele do likvidace; nebo
(d) splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen

anebo insolventní; nebo
(e) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením,

provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; nebo
(f) omezení či ukončení činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; nebo
(g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; nebo
(h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a 
dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si 
vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje: 
(a) při provádění předmětu díla zachovávat platné obecně závazné předpisy a rozhodnutí orgánů veřejné

správy.

(b) písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a
věcí, které mu byly předány objednatelem nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska
důsledků pro jakost a provedení předmět díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy,
ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy či jinými
normami, a to bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistí či mohl zjistit. V případě, že objednatel bude, i
přes upozornění zhotovitele, písemně trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění předmětu díla tak, aby: 
(a) bylo zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování postupů nabídnutých

zhotovitelem v nabídce nebo postupů dohodnutých s objednatelem v průběhu plnění. Totéž platí pro práce
poddodavatelů. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele je povinen předložit zhotovitel objednateli
před zahájením prací.

(b) (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí vrtu
a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své
náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní
prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady),
kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla.
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V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat vrtné stanoviště v rozumném rozsahu uklizené, 
bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, 
odstraní ze sesuvných lokalit jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje 
pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel 
zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací 
podle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací 
třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky 
nákladů na úklid. 
Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, 
uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, 
prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu 
nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 
dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

(c) Zhotovitel je povinen na své náklady a svoji odpovědnost zabezpečit zařízení na sesuvných lokalitách
v souladu se svými potřebami, zadávací dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel tedy
zodpovídá za zajištění vrtných stanovišť, zejména pak za zajištění bezpečného pohybu osob na nich, za
dodržování na vrtných stanovištích příslušných právních předpisů zejména z hlediska BOZP, PO a
ochrany životního prostředí, dále za čistotu a pořádek na nich. Zhotovitel je v rámci zařízení vrtného
stanoviště povinen zajistit podmínky pro výkon dozorových funkcí, zejména zástupce objednatele a
následně také umožnit jejich výkon podle jejich pokynů, resp. pokynů objednatele. Zhotovitel odstraní na
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této smlouvy na vysoké odborné úrovni, v souladu
s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými státními normami (ČSN), které se týkají
předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při
provádění díla poskytovat plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné,
nejnovějším technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

(§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel se tedy dále zavazuje zajistit, aby při plnění této smlouvy byly dodrženy
obecně závazné právní předpisy, zejména pak obecně závazné právní předpisy vymezující pravidla
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel především zajistí, aby všechny
osoby, které se budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy, byly proškoleny v problematice
bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými ochrannými a
pracovními pomůckami. Zhotovitel tedy odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a
za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
• zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
• plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a

předpisy v oblasti požární ochrany;
• odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného

úklidu.
• seznámí pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na

pracovišti, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a
ochrany životního prostředí. Poskytovatel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu
jejich pobytu na pracovišti.

6.6. Zhotovitel se zavazuje: 
(a) uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či

další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v
souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými
právními předpisy při provádění předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený
v záhlaví této smlouvy; Tímto ujednáním není dotčena obecná náhrada škody.

(b) vyvstane-li v průběhu provádění předmětu díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení, neprodleně si
vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle
článku VI. odst. 6.6. písm. a) smlouvy.

6.7. Objednatel je oprávněn: 
(a) sám či prostřednictvím jiné objednatelem pověřené osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu

provádění předmětu díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování předmětu díla; všichni účastníci
této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
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(b) sám či prostřednictvím jiné objednatelem pověřené osoby vykonávat v místě provádění předmětu díla
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle právních předpisů a
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy.

6.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění uzavírat pracovně právní či jiné vztahy nebo jednat jménem 
objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při 
provádění předmětu díla bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance 
zhotovitele. 

6.9 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu 
(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve 
smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat, stejně jako doložení, že úhrady 
poddodavatelům byly provedeny řádně a včas, poskytovatel je povinen mu kontrolu umožnit a prokázat splnění 
uvedených povinností. Zhotovitel je povinen také zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve vztahu k výši smluvních 
pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 
délka záruční doby shodná s úpravou dle této smlouvy. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat a 
zhotovitel je povinen mu kontrolu smluv umožnit a prokázat splnění uvedených povinností (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

6.10 Při nesplnění povinností (dle odst. 6.9) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit splnění příslušné povinnosti 
zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

VII. Předání díla

7.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla průběžně a předat výstupy z plnění předmětu díla v termínech 
definovaných harmonogramem a v článku III. odst. 3.1. 

7.2. Předání se uskuteční fyzickým převzetím objednatelem nebo jim řádně pověřenou osobou. O předání a převzetí 
bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. Přílohou předávacího 
protokolu bude soupis skutečně provedených prací.  

7.3.    Veškerá dokumentace včetně podkladových materiálů bude zhotovitelem objednateli předávána v originálech, a to 
jak ve formě papírových dokumentů, tak v elektronické editovatelné podobě.  

7.4. V případě zjištění závad či nedostatků musí být o těchto zjištěných skutečnostech sepsán zápis a stanoveny termíny 
jejich odstranění.  

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo 
souvisejících s jeho činností při realizaci předmětu díla a dokončení předmětu díla, které jsou v jeho kompetenci a 
za které plně odpovídá. Zhotovitel si zajistí technické zázemí pro svoji činnost na vlastní náklady. 

8.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku vůči objednateli 
v plném rozsahu dle této smlouvy. 

8.3. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění předmětu 
díla písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří jsou v přímém kontaktu s objednatelem, resp. se podílejí na 
plnění smlouvy.  

8.4. Případnou změnu některého z klíčových zaměstnanců pro realizaci smlouvy nebo některého ze zhotovitelů nebo 
poddodavatelů oproti nabídce, kterou zhotovitel provede z nezbytných důvodů v průběhu platnosti této smlouvy, 
musí zhotovitel objednateli zdůvodnit a objednatel musí takovou změnu schválit. V případě změny osob, 
prostřednictvím kterých byla prokazována kvalifikace, musí zhotovitel před takovou změnou doložit objednateli 
splnění podmínek kvalifikace novou osobu. 

8.5    Objednatel si vyhrazuje právo provádění díla či jeho části kdykoliv v průběhu plnění zastavit případně rozšířit. 
Zvláště si objednatel vyhrazuje právo podle potřeby a geologické stavby příslušný vrt ukončit a nerealizovat jej ve 
stanoveném rozsahu. 
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Etická doložka

8.6. Zhotovitel si musí stále počínat čestně a nestranně v souladu s kodexem jednání své profese. Musí se zdržet toho, 
aby činil veřejná prohlášení o projektu a pracích bez předchozího schválení objednatelem. 

8.7. Zhotovitel nesmí přijmout žádnou platbu související se smlouvou, kromě té, která je stanovena v této zadávací 
dokumentaci. Zhotovitel a jeho zaměstnanci nesmí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu 
neslučitelnou s jeho závazky vůči objednateli. 

8.8. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat profesionální mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a 
po jejím ukončení. Všechny zprávy a dokumenty připravené a přijaté zhotovitelem jsou důvěrné. 

8.9. Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by patrně ohrozily jeho nezávislost nebo nezávislost jeho zaměstnanců. 

Odpovědnost a pojištění zhotovitele 

8.10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění 
předmětu díla s výjimkou osob objednatele po celou dobu provádění předmětu díla, tzn. do převzetí předmětu díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetím osobám na 
majetku.  

8.11. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo, materiál a dodávky od data zahájení prací a dodávek až do 
doby předání díla a jeho převzetí (nebo jeho dílčích částí) objednatelem. V případě jakékoliv ztráty nebo poškození 
díla do doby předání a převzetí objednatelem, napraví zhotovitel tuto ztrátu a poškození tak, aby dílo odpovídalo 
uzavřené smlouvě. 

8.12. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu ve prospěch objednatele i zhotovitele, a to po celou dobu 
provádění díla. Pojistná smlouva musí pokrývat  
(a) odpovědnost za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele na prováděném díle a

dále odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku
objednatele, činností prováděnou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to ve výši minimálně 20
mil. Kč
a

(b) pojištění prováděného díla v rozsahu daném touto smlouvou s limitem min. 20 mil. Kč.

V případě podání nabídky více zhotoviteli společně musí toto pojištění pokrýt škody způsobené kterýmkoliv ze 
zhotovitelů včetně jejich poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. 

IX. Záruka za jakost a zkoušky předmětu díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že předaný předmět díla bude prostý jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně 
závazných právních předpisů, této smlouvy a zadávací dokumentace, dále bude mít vlastnosti první jakosti 
provedení a bude proveden v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 
za jakost díla, a to v délce 60 měsíců od předání a převzetí průzkumu a instrumentace, tj. po celou dobu provádění 
monitoringu (inklinometrie).  

9.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované vady předmětu 
díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku IX. odst. 9.1. této smlouvy. Ustanovení o vadách se 
neuplatní v případě, že dojde k poškození vrtu vlivem přírodních pohybů. 

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy vady předmětu díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada předmětu díla, určen nárok objednatele 
z vady předmětu díla, případně požadavek na způsob odstranění vad, a to včetně termínu pro odstranění vad 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

9.4. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky vznikají okamžikem provedení a předání zhotoviteli té části 
díla, ke které se poskytnuté záruky vztahují, a nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  



Strana 9 z 14 

X. Protokol o předání a převzetí předmětu díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést předmět díla a protokolárně předat objednateli jednotlivé části předmětu díla, 
zejména provedení průzkumu, instrumentace a monitoringu v termínech uvedených v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. 
O předání předmětu díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Dílo a jeho jednotlivé části se 
považují za řádně předané, pokud je plněno řádně, včas a bez vad a tato skutečnost je vyznačena v předávacím 
protokolu. 

Osobou oprávněnou k podpisu předávacího protokolu za objednatele je Ing. Jan Novotný, CSc. 

Osobou oprávněnou k podpisu předávacího protokolu za zhotovitele je Mgr. Jan Mrázek 

10.2. K předání předmětu díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou příslušné výstupy i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán zástupcem objednatele, případně dalšími oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

V rámci řádného protokolárního předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla (viz článek X. odst. 10.1. 
smlouvy) bude provedena podrobná kontrola předávaných částí předmětu díla. V případě, že bude zjištěna vada 
takového charakteru, že nebude možno předmět díla řádně užívat (zmetek), provede zhotovitel na svůj náklad nové 
plnění obdobného charakteru. V případě, že bude zjištěna vada takového charakteru, že bude možno předmět díla 
podmínečně užívat, poskytne zhotovitel přiměřenou slevu a adekvátním způsobem prodlouží záruční lhůtu. 

10.3. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený předmět díla, skutečnost, že předmět díla je dokončen co do 
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem 
předkládá nezbytné písemné doklady. Nezbytnými písemnými doklady se rozumí předávací protokoly, etapové 
zprávy a závěrečná zpráva. 

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 
nepovažuje se předmět díla za řádně předaný. 

10.4. V případě, že se při přejímání předmětu díla či jeho části objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáván 
předmět díla, který nese vady, není objednatel povinen předávaný předmět díla převzít. Tato skutečnost bude 
uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad předmětu díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od 
zhotovitele předmět díla převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém 
případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí předmětu díla. 
Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

10.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu, termínech nebo parametrech díla 
stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a obecně závaznými předpisy bránící využití díla k jeho účelu. 

10.6. Objednatel má právo ve lhůtě 10 dnů od předání díla či části díla vznést výhrady nebo připomínky k předávanému 
dílu či části díla; v takovém případě se Strany zavazují zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 
vzájemných rozporů a nalezení shody nad předávaným dílem či částí díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od výzvy kterékoliv Strany. V takovém případě se dílo či část díla nepovažují za převzaté se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími a přejímací řízení se v takovém případě zopakuje analogicky dle tohoto článku smlouvy. 

XI. Smluvní pokuty

11.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VI. odst. 6.1., 6.5. a 6.6. nebo článku V. této 
smlouvy (není-li v nich uvedeno jinak) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny za provedení díla včetně DPH, a to za každé porušení smlouvy zvlášť. 

11.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s úhradou ceny dle ustanovení čl. IV této smlouvy je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z nezaplacené částky za každý den prodlení.  

11.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení podle čl. III. článku odst. 3.1, písm. a) a b) zhotovitelem 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za provedení díla včetně 
DPH, a to za každý den prodlení. 

11.4. Smluvní pokuta je splatná do 21 (slovy: dvaceti jedna) dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní pokuty proti splatným pohledávkám druhé smluvní strany. 
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11.5. Ujednáním o jakékoliv smluvní pokutě i jejím skutečným zaplacením zůstávají nedotčena práva objednatele i 
zhotovitele na náhradu škody v plné výši nad rámec smluvní pokuty.  

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon či tato smlouva, 
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně smluvního vztahu. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od 
okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

12.2. Smluvní strany se dle této smlouvy dohodly, že důvodem pro odstoupení od smlouvy je: 

(a) jestliže zhotovitel po nabytí účinnosti smlouvy nezahájí práce dle harmonogramu nebo se dostane do
prodlení s prováděním předmětu díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům
provádění předmětu díla podle harmonogramu nebo podle dle článku III. odst. 3.1. smlouvy, které bude
delší než šedesát kalendářních dnů, nebo

(b) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkursu na svůj majetek ve smyslu ustanovení
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů nebo bude
prohlášen konkurs na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě
rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkursní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zákon č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších právních předpisů nebo bude
zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo

(c) zhotovitel vstoupil do likvidace; nebo

(d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku VIII. odst. 8.1, 8.2, 8.3., 8.4., , 8.12
smlouvy; nebo

(e) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. odst. 6.2. smlouvy nebo se ukáže
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VI. odst. 6.1. této
smlouvy.

12.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle shora uvedených ustanovení nebo z důvodu zmaření účelu smlouvy 
zhotovitelem, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení předmětu díla) vynaložených na dokončení předmětu díla třetí 
osobou a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

12.4. Odstoupí-li v souladu s touto smlouvou z důvodu zavinění zhotovitele objednatel od smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli odstupné ve výši 10%  celkové ceny za provedení  díla.  

12.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že jedna ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, bude plně 
spolupracovat s objednatelem a novým zhotovitelem určeným pro dokončení díla na plynulém předání místa plnění 
novému zhotoviteli tak, aby došlo k eliminaci ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

XIII. Adresy pro doručování

13.1. 

13.2. 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence: 
(a)  adresa pro doručování objednateli je:  Klárov 131/3, 118 21  Praha 1

datová schránka siyhmun 
  (b) adresa pro doručování zhotoviteli je:  Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

datová schránka a8ycvje

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemné informovat o 
této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 
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XIV. Doručování

14.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou 
listovní zásilkou s doručenkou či datovou schránkou. 

14.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně 
doručené: 

(a) při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato

osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa
pro doručování dle článku XIII. odst. 13.1., resp. 13.2. této smlouvy.

(b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa
pro doručování dle článku XIII. odst. 13.1., resp. 13.2. této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly, že řádné doručení objednateli je možné pouze v úředních hodinách objednatele. 

XV. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných 
ustanovení. 

15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla 
příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději 
v poslední den splatnosti.

15.2. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Vycházet se bude ze 
skutečnosti, že se jedná o průzkumné vrtné práce pro zkoumání svahových deformací. Nedojde-li k takovému 
řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice podle sídla 
objednatele. 

15.3. Smluvní strany se zavazují: 

(a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle
této smlouvy,

(b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.

15.4. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane neplatným 
či nevynutitelným nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak 
tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo 
jejich částí. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit ustanovením novým, které bude 
ponejvíce zachovávat účel a smysl smluvního vztahu. Obdobně bude postupováno, dojde-li ke změně předpisů 
týkajících se vztahů založených smlouvou. 

15.5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými, a průběžně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině.  

15.6.  Smlouva se řídí občanským zákoníkem. 
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XVI. Ochrana informací

16.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy: 

(a) si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za
důvěrné (dále „důvěrné informace“),

(b) mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k
důvěrným informacím druhé strany.

16.2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro 
zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S 
výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují 
být seznámeni, aby mohli splnit tuto smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé 
strany jinak než za účelem plnění této smlouvy.  

16.3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a 
nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. např. popisy nebo části popisů technologických procesů a 
vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními 
partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by 
předávající straně mohlo způsobit škodu. 

16.4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě nebo ve formě textových souborů na počítačových 
médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím 
vyznačením alespoň na titulní stránce. 

16.5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 
(a) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,
(b) měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly

předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
(c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit

svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
(d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská

přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem.

16.6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu po dobu dalších 
10 let. 

XVII. Závěrečná ustanovení

17.1. 

17.2. 

17.3 

Tato smlouva bude podepsána prostřednictvím elektronického podpisu. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a 
účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 
založeného touto smlouvou.  

Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů vztahujících se k projektu v informačních systémech za účelem 
administrace projektu a zajištění publicity. 

17.4. Smluvní strany jsou obecně při plnění smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOÚ“), a s Nařízením 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), v platném 
znění (dále jen „Nařízení“). Budou-li si smluvní strany za účelem plnění smlouvy zpracovávat osobní údaje, 
uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení a se ZZOÚ. 

17.5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvní stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel. 

17.6. Nedílnou součást, ač k této smlouvě vzhledem k rozsahu nepřipojenou jako její příloha, této smlouvy tvoří: 

Harmonogram zpracovaný zhotovitelem 

____________________________________  ________________________   _______________
   Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel ČGS  Ing. Petr Kučera                      Mgr. Lucie Bohátková 

členové představenstva SG Geotechnika a.s.
   Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel ČGS

Ing. Petr 

Kučera

Digitálně 

podepsal Ing. Petr 

Kučera 

Datum: 

2021.09.07 

12:29:03 +02'00'
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Příloha č. 1: 

Formulář protokolu o předání a převzetí díla 
v rámci realizace projektu 

„Detailní sledování a výzkum vlivů měnících se podmínek prostředí na vznik, aktivitu a prostorové rozšíření 
vybraných typů svahových pohybů v různých geologických oblastech napříč celou Českou republikou““ 

Přebírající: 
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace 
Sídlo: Klárov 131/3, 118 21  Praha 1 
IČ: 00025798 
zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel 

Předávající: 
… 

Sídlo:  … 

Korespondenční adresa: …
IČ:  …
DIČ:  …
jednající:  …

Předmět předání: 

Charakteristika a zhodnocení jakosti předmětu předání: 

Vady na předmětu předání: 

Lhůta pro odstranění vady: 

Nutné dodatečně požadované práce: 

Předmět díla objednatel přejímá: 
Ano / Ne 

Datum: 

_________________________  _________________________

 Za předávajícího   Za přebírajícího 


