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SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
S NÁZVEM 

„Plánování a dozor rozvoje ISPOP2 v oblasti jednotné autentizace a autorizace 
včetně nastavení řízení incidentů a komunikace vůči veřejnosti pro zahájení 

ohlašování v roce 2022“ 
(dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
 

mezi smluvními stranami: 
 
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 
sídlo:  Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice 
ID datové schránky:  9gsaax4 
zastoupenou:  Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky 
IČO:  00164801 
bankovní spojení:  ČNB Praha 1 
číslo účtu:  7628001/0710 
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jaromír Adamuška 
  (tel.: +420 267 122 277, e-mail: Jaromir.Adamuska@mzp.cz) 

DÁLE JEN „Objednatel“ 
NA STRANĚ JEDNÉ, 

 
A 
 
Ing. Jan Nepimach 
sídlo: Dlážděná 167, 25209, Hradištko – Pikovice  
IČO: 72714131 
DIČ: CZ7704252578 (je plátcem DPH)  
bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka 
číslo účtu: 670100-2213168607/6210 
zapsaným v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle živnostenského zákona: 
živnostenský rejstřík vedený u Městského úřadu Černošice 
 

DÁLE JEN „Poskytovatel“ 
NA STRANĚ DRUHÉ, 

 
Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ 

a společně jako „Smluvní strany“. 
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Smluvní strany se dohodly na následující úpravě práv a povinností, jak jsou uvedeny 
dále v této Smlouvě: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem 
na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby s názvem „Plánování a dozor rozvoje ISPOP2 v oblasti jednotné 
autentizace a autorizace včetně nastavení řízení incidentů a komunikace vůči 
veřejnosti pro zahájení ohlašování v roce 2022““, systémové číslo 
NEN: N006/21/V00024960 (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou v souladu 
s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), mimo působnost ZZVZ formou 
uzavřené výzvy. Nabídka Poskytovatele podaná v rámci zadávacího řízení na 
Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen „Nabídka“). 

1.2. Předmětem této Smlouvy je poskytování specializovaných služeb v oblasti 
informačních a komunikačních technologií s cílem zajistit podporu pro nastavení 
všech nezbytných kroků, zajištění podmínek, subdodávek a součinnosti pro řádné 
a bezproblémové zahájení ohlašovacího období dle zákona č. 25/2008 Sb., 
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 
zákonů, pomocí nového systému ISPOP2, který plně využívá služeb CRŽP 
(https://crzp.mzp.cz), EnviIAM (https://iam.env.cz), a dále řízení harmonogramu 
přechodu propojených informačních systémů na nový způsob autentizace 
a autorizace u systémů, které dříve využívaly Registr ISPOP1. Jedná se zejména 
o tyto služby: 

1) Řízení rozvoje ISPOP2 v rámci dílčího rozvojového požadavku na integraci se 
systémy EnviIAM a CRŽP zahrnující plánování, koordinaci a dohled z pohledu 
níže uvedených oblastí: 

a) Řízení času – detailní plánování přechodu ISPOP1 na ISPOP2 
b) Řízení kvality 
c) Řízení migrace 
d) Řízení dokumentace 
e) Řízení (a spoluúčast na) testování a školení 
f) Řízení rizik 
g) Řízení vazeb / interoperability 

2) Plánování přechodu agendových informačních systémů napojených na 
Registr ISPOP1 na nové platformy EnviIAM/CRŽP: 

a) Plánování a dohled vývoje, testování, implementace 
a produkčního nasazení dodávek integrací externích dodavatelů 
IS na CRŽP/EnviIAM (IPO, ISOH, SEPNO, HNVO, ESS-Athena 
aj.);  

b) Komunikace s projektovými týmy externích dodavatelů, příprava 
plánu prací, řešení problémů, komunikace se zainteresovanými 
subjekty/dodavateli, účast na schůzkách Objednatele k dané 
problematice. 
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3) Koordinace a nastavení vybraných provozních procesů 
ISPOP2/CRŽP/EnviIAM: 

a) Nastavení vhodného způsobu společného řízení incidentů mezi 
dodavateli EnviIAM/CRŽP/ISPOP2 pro rychlé předávání a řešení 
nefunkčností a výpadků systémů pro AIS; 

b) Aktivní účast na jednáních k dané problematice. 

4) Dohled a odborná podpora při přípravě na předání ISPOP2 do produkčního 
provozu Provozovateli (CENIA).  

a) Spolupráce na organizaci a řízení komunikační kampaně (včetně 
školení širšího okruhu koncových uživatelů), které jsou nezbytné 
pro zahájení ostrého nasazení ISPOP2 od 1.1.2022 a řádné 
ukončení provozu ISPOP1 s cílem zajistit bezproblémový přechod 
mezi oběma systémy; 

b) Podpora a účast na předprodukčním testování ISPOP2; 
c) Příprava návrhů strategie komunikace s veřejností v ohlašovacím 

období 2022 – spoluúčast při tvorbě a organizačním nastavení 
vysvětlení možných výpadků systému ISPOP2, koordinace 
věcných útvarů, PR Objednatele, CENIA (odpovědného 
provozního oddělení, případně callcentra), podpora při tvorbě 
FAQ, pomoc při zodpovídání dotazů a hlášení vad v rámci 
ohlašovacího období v roce 2022; 

d) Konzultace a aktivní účast na jednáních Objednatele k dané 
problematice. 

1.3. Služby uvedené v odst. 1.2 tohoto článku dále v této Smlouvě souhrnně 
označováno také jako „Plnění“. 

1.4. Plnění dle této Smlouvy bude Poskytovatelem realizováno v maximálním rozsahu 
130 člověkodnů (tzn. max. 130 x 8 hodin čili max. 1.040 hodin) s tím, že tento 
rozsah nemusí být Objednatelem v průběhu trvání této Smlouvy zcela vyčerpán. 

1.5. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté Plnění 
odměnu ve výši a způsobem stanoveným v čl. 5. této Smlouvy. 

 

2. MÍSTO, TERMÍNY A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ 

2.1. Místem poskytování Plnění je sídlo Objednatele uvedené u identifikace Smluvních 
stran v úvodních ustanoveních této Smlouvy. 

2.2. Realizace Plnění bude zahájena bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této 
Smlouvy dle čl. 8. odst. 8.7. této Smlouvy. Plnění bude Poskytovatelem 
poskytováno do vyčerpání maximální výše odměny stanovené v čl. 5. odst. 
5.1. této Smlouvy (odpovídající maximálnímu rozsahu Plnění 130 člověkodnů), 
nejdéle však do 12 měsíců od účinnosti této Smlouvy. 

2.3. Poskytovatel bude poskytovat Plnění podle čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy na základě 
písemných pokynů a požadavků Objednatele udělovaných Poskytovateli 
v relevantních případech formou objednávek (dále jen „Objednávka“ nebo 
„Objednávky“). Objednávka bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
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o konkrétní označení a bližší specifikace Plnění Poskytovatele, které 
je Objednatelem požadováno (viz čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy); 

o požadovaný termín zahájení a dokončení Plnění, resp. lhůtu pro poskytnutí 
Plnění. 

V ostatních případech budou Objednatel i Poskytovatel postupovat způsobem 
popsaným v příloze č. 1 Smlouvy.  

2.4. Objednatel poskytne Poskytovateli podklady, dokumentaci, veškeré informace 
a součinnost, a to k žádosti Poskytovatele a v rozsahu potřebném pro řádné 
poskytnutí Plnění. Pokyny, informace a součinnost budou Poskytovateli ze strany 
Objednatele poskytovány ve lhůtách, které budou ujednány pro každý jednotlivý 
případ dohodou Smluvních stran zvlášť, jinak ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu 
požadované informace, součinnosti či rozsahu pokladů a dokumentace.  

2.6. Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech plnění předmětu této Smlouvy, a tedy 
i ve věci Objednávek je za Objednatele oprávněn jednat Mgr. Jaromír Adamuška 
(e-mail: jaromir.adamuska@mzp.cz tel.: +420 267 122 277), za Poskytovatele 
je oprávněn jednat Ing. Jan Nepimach  

Případnou změnu v kontaktních osobách oznámí 
bezodkladně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně vždy písemně; tato 
změna však nevyžaduje vyhotovení dodatku k této Smlouvě. 

2.7. Písemná komunikace mezi kontaktními osobami Objednatele a Poskytovatele 
bude probíhat přednostně prostřednictvím elektronické pošty, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou pro jednotlivé případy jinak. Objednatel je oprávněn udělit 
Poskytovateli pokyn k Plnění i ústně s tím, že tento bude následně potvrzen 
postupem dle předchozích věty tohoto odstavce.  

2.8. Písemné výstupy Plnění budou Poskytovatelem Objednateli předávány v průběhu 
trvání této Smlouvy ad hoc v místě sídla Objednatele, jak je uvedeno shora, o čemž 
Smluvní strany pořídí protokol o předání a převzetí, a oproti podpisu na výkazu 
práce, jak bude uvedeno dále. 

2.9. Protokol o předání a převzetí písemných výstupů Plnění (dále jen „Předávací 
protokol“), bude obsahovat alespoň tyto náležitosti: označení předmětu plnění, 
označení a identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele, evidenční číslo 
Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího 
uzavření, prohlášení Objednatele, že písemný výstup přejímá, popř. nepřejímá, 
soupis skutečně provedených prací a činností, datum a místo sepsání, jména 
a podpisy zástupců Objednatele a Poskytovatele. Budou-li při předání písemného 
výstupu Plnění zjištěny vady, Objednatel tento nepřevezme a součástí 
Předávacího protokolu bude soupis zjištěných vad s uvedením lhůty a způsobu 
jejich odstranění. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění vad 10 dnů 
od podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. Po odstranění vad 
uvedených v Předávacím protokolu, vyzve Poskytovatel Objednatele 
k opětovnému převzetí písemného výstupu Plnění. V takovém případě bude 
sepsán nový Předávací protokol (analogicky dle předchozích vět tohoto článku), 
který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Závazek Poskytovatele je 
splněn až předáním bezvadného písemného výstupu Plnění.  

2.10. Objednatel není povinen vystavit, byť jedinou Objednávku dle tohoto článku. 

 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 210194 

5/12 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Poskytovatel je povinen provést Plnění svým jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Poskytovatel prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s povahou Plnění, jsou mu známy veškeré 
podmínky nezbytné k poskytování Plnění dle této Smlouvy, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci Plnění nezbytné. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že předmět této Smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

3.3. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou jemu či třetím osobám 
způsobí v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Poskytovatel nahradí 
škodu především uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, pak v penězích. 
Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody ze strany Poskytovatele, a to v její plné výši. 

3.4. Poskytovatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, 
která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Poskytovatele plnit jeho 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Poskytovatel 
není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

3.5. Poskytovatel se zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý 
při plnění této Smlouvy ani jakákoliv data shromážděná v souvislosti s plněním této 
Smlouvy k jiným účelům než ke splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, 
a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel se navíc zavazuje po předání 
Plnění veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou 
Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit. 

3.6. Poskytovatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny 
Objednatele, jak je uvedeno výše v této Smlouvě. Povinnost Poskytovatele 
dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele 
na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.  

3.7. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, 
poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění předmětu 
této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou 
být významné pro plnění této Smlouvy. Poskytovatel se též zavazuje k poskytnutí 
veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze ZZVZ.  

3.8. Poskytovatel se jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zavazuje umožnit kontrolu 
všech dokladů souvisejících s realizací předmětu této Smlouvy, a to zejména 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů. Poskytovatel se zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou 
k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto povinnosti 
přetrvají i po ukončení trvání této Smlouvy. 

3.9. Poskytovatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele 
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v souvislosti s plněním této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje 
na všechny zaměstnance a spolupracovníky Poskytovatele a přetrvá i po ukončení 
trvání této Smlouvy. 

3.10. Poskytovatel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této 
Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této 
Smlouvy. 

3.11. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv 
pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli, ani postupovat jakákoliv svoje práva 
a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby. 

3.12. Poskytovatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu 
zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné 
soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo 
rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek 
Poskytovatele, nebo by mohlo mít jakýkoliv negativní vliv na schopnost 
Poskytovatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení 
nebylo vůči němu zahájeno a ani zahájení takového řízení nehrozí. 

3.13. Poskytovatel se zavazuje plnit přímo, bez využití poddodavatelů, a to pro celý 
předmět Plnění dle této Smlouvy. 

 

4. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění předmětu této Smlouvy 
si mohou vzájemně vědomě nebo i nevědomě poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). 

4.2. Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit Důvěrné informace jakékoli třetí 
osobě. Za třetí osobu se nepovažují zaměstnanci Smluvních stran, orgány 
Smluvních stran a jejich členové, ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele 
poddodavatelé Dodavatele a ve vztahu k důvěrným informacím Dodavatele externí 
dodavatelé Objednatele, to vše za předpokladu, že se podílejí na plnění předmětu 
této Smlouvy a Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto 
účelem. 

4.3. Za zpřístupnění Důvěrných informací třetí osobě se nepovažuje, pokud 
tak Smluvní strana učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní 
strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, platných účetních 
předpisů nebo rozhodnutími příslušných soudů, rozhodčích soudů či správních 
orgánů, nebo (iii) za účelem plnění této Smlouvy. 

4.4. Pro účely tohoto odstavce se za Důvěrné informace nepokládají informace: 

a) Které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě 
neoprávněného sdělení nebo užití); 

b) Které poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít 
takové informace a je oprávněna takové informace zpřístupňovat nebo 
používat; 

c) Které měla přijímající strana k dispozici před uzavřením této Smlouvy, 
a to legálně;  
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d) Jejichž zpřístupnění je vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem 
včetně práva EU nebo rozhodnutím soudu či správního orgánu. 

4.5. Objednatel je dále oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace jiným složkám veřejné 
správy v souvislosti s plněním či financováním předmětu této Smlouvy. 

4.6. Ukončení platnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ujednání 
obsaženém v tomto článku Smlouvy. Závazky uvedené v tomto článku zůstávají 
platné a účinné nehledě na důvod ukončení této Smlouvy, a to po dobu 
5 let od ukončení její účinnosti nebo splnění této Smlouvy.  

4.7. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit tuto 
Smlouvu včetně jejích příloh, změn a dodatků, výši skutečně uhrazené odměny 
za plnění Veřejné zakázky v souladu se ZZVZ. 

 

5. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Výše odměny Poskytovatele za Plnění poskytované dle čl. 1. odst. 1.2. této 
Smlouvy činí v souladu s Nabídkou Poskytovatele maximálně 
728 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu 
s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 152 880,- Kč. Výše 
odměny včetně DPH tedy činí 880 880,- Kč. Odměna Poskytovatele je stanovena 
jako maximální a nepřekročitelná (dále jen „Maximální odměna“). Maximální 
odměna nemusí být v průběhu smlouvy vyčerpána.  

5.2. Maximální odměna za poskytování Plnění bude Poskytovateli hrazena postupně, 
na základě skutečně odpracovaných hodin Poskytovatele při poskytování Plnění. 
Hodinová sazba Poskytovatele činí 700,- Kč bez DPH, tzn. 847 Kč včetně 21 % 
DPH (dále jen „Hodinová sazba“). 

5.3. Výše Maximální odměny odpovídá počtu 1.040 hodin poskytování Plnění 
Poskytovatelem při Hodinové sazbě podle odst. 5.2. tohoto článku. 

5.4. Výše Maximální odměny i Hodinové sazby je stanovena jako konečná, závazná 
a nepřekročitelná a obsahuje veškeré činnosti včetně všech souvisejících výkonů 
a poplatků a veškerých dalších případných nákladů Poskytovatele souvisejících 
s řádnou realizací Plnění dle této Smlouvy, byť nebyly v nabídce Poskytovatele 
podané na Veřejnou zakázku výslovně uvedeny. 

5.5. Maximální odměnu dle odstavce 5.1. tohoto článku či Hodinovou sazbu dle odst. 
5.2. tohoto článku je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných 
právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována 
DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.6. Úhrada Maximální odměny bude Objednatelem prováděna průběžně, a to vždy 
měsíčně po poskytnutí Plnění a v relevantních případech po předání písemných 
výstupů Plnění Objednateli. Poskytovatel je oprávněn po předání písemného 
výstupu Plnění dle čl. 2. odst. 2.9, či po poskytnutí Plnění podle této Smlouvy 
vystavit daňový a účetní doklad – fakturu (dále jen „faktura“), kterou Poskytovatel 
vyúčtuje odměnu poskytnutí Plnění. Podkladem pro vystavení faktury bude výkaz 
práce podle přílohy č. 1 této Smlouvy obsahující soupis Poskytovatelem skutečně 
provedených prací a činností a počet hodin skutečně odpracovaných 
Poskytovatelem při poskytování Plnění. 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 210194 

8/12 

5.7. Každá faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná 
se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, 
předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude 
mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude 
označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv 
Objednatele: 210194 (viz také záhlaví této Smlouvy). 

5.8. Faktura bude zaslána ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor informatiky, Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10, anebo elektronicky prostřednictvím datové schránky 
Objednatele (identifikátor datové schránky: 9gsaax4) nebo e-mailu posta@mzp.cz 
se specifikací, že adresátem je Odbor informatiky. 

5.9. Platba bude vždy provedena bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele 
uvedený v úvodních ustanoveních této Smlouvy. Splatnost faktury činí 
21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Závazek úhrady 
je splněn odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje 
zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje 
na faktuře budou v této měně. 

5.10. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět 
Poskytovateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud 
požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová 
doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 
Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 

 

6. ZÁRUKY, SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Poskytovatel poskytuje na písemné výstupy Plnění záruku za jakost v délce 
6 měsíců, která počíná běžet dnem následujícím po předání písemného výstupu 
Plnění Objednateli (viz čl. 2. odst. 2.9. této Smlouvy).  

6.2. Případné vady Plnění, které se vyskytnou v záruční době, musí Objednatel uplatnit 
u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo při náležité 
péči zjistit měl. Oznámení o výskytu vady bude Objednatelem učiněno 
písemně a doručeno Poskytovateli. Poskytovatel odstraní vadu nejpozději 
do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení Objednatele, nebude-li 
dohodnuto mezi Smluvními stranami písemně jinak. 

6.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo 
na odstranění vady opravou nebo úpravou Plnění, na přiměřenou slevu z odměny 
nebo na odstoupení od této Smlouvy. 

6.4. Bude-li Poskytovatel v prodlení s poskytnutím Plnění, oproti termínu uvedenému 
v Objednávce, a/nebo bude-li v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání 
písemného výstupu Plnění (viz čl. 2. odst. 2.9. této Smlouvy), a/nebo bude-li 
v prodlení s odstraněním vad zjištěných v záruční době (viz odst. 6.2. tohoto 
článku), je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

6.5. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost stanovenou v čl. 3. odst. 3.5. a/nebo 
3.13. této Smlouvy a/nebo poruší-li povinnost ochrany důvěrných informací 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 210194 

9/12 

dle čl. 4. této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Poskytovateli uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 

6.6. V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto 
Smlouvou, má Objednatel právo požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 

6.7. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury má Poskytovatel nárok 
na úhradu úroků z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené dle příslušných 
právních předpisů. 

6.8. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
k jejich zaplacení Poskytovateli. Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není 
dotčena povinnost Poskytovatele nahradit škodu vzniklou Objednateli porušením 
smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn 
požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu. 

 

7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI PŘEDČASNÉHO UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpání Maximální odměny, 
maximálně však do ukončení 12. měsíce od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

7.2. Tuto Smlouvu lze před uplynutím doby jejího trvání ukončit dohodou Smluvních 
stran nebo odstoupením, vždy v písemné formě. 

7.3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených 
v § 2002 Občanského zákoníku, tj. z důvodu porušení této Smlouvy podstatným 
způsobem. 

7.4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení 
s úhradou faktury po dobu delší než 30 kalendářních dnů po splatnosti faktury. 

7.5. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje: 

a) bude-li Poskytovatel v prodlení s se splněním stanoveného termínu pro 
poskytnutí Plnění o více než 15 kalendářních dní (viz čl. 2. odst. 2.3. této 
Smlouvy); 

b) poskytování Plnění v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a/nebo jiných 
závazných dokumentů či předpisů a/nebo porušení povinnosti mlčenlivosti 
nebo povinnosti ochrany osobních údajů. 

7.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, 
že Poskytovatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, 
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení 
nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných 
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

7.7. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením ze strany Poskytovatele 
je Poskytovatel povinen činit veškerá neodkladná jednání tak, aby Objednatel 
neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu, a to po dobu 
30 kalendářních dnů po odstoupení od Smlouvy. To neplatí, pokud Objednatel 
Poskytovateli sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá. Poskytovatel má nárok 
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na poměrnou část Maximální odměny podle čl. 5. odst. 5.1. ve spojení s odst. 
5.2. této Smlouvy za činnost řádně vykonanou po dobu 30 kalendářních 
dnů po odstoupení od Smlouvy. 

7.8. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno 
Poskytovateli. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje 
od počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení 
Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od Smlouvy 
nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy 
Poskytovateli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní 
pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody, ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení 
od Smlouvy, tj. zejména ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. 
Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

 

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Za Objednatele jsou v záležitostech plnění této Smlouvy oprávněni jednat: 

o Ing. Jana Vodičková  
(e-mail: Jana.Vodickova@mzp.cz, tel.: +420 267 122 130);  

o Mgr. Jaromír Adamuška 
(e-mail: Jaromir.Adamuska@mzp.cz, tel.: +420 267 122 277); 

Za Poskytovatele je v záležitostech plnění této Smlouvy oprávněn jednat: 

o Ing. Jan Nepimach 
. 

Tyto kontaktní osoby si budou sdělovat požadavky na potřebné podklady, případně 
pokyny dle této Smlouvy, a to prostřednictvím výše uvedených e-mailových adres, 
popř. telefonních čísel. Případnou změnu v kontaktních osobách oznámí 
bezodkladně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně vždy písemně; 
tato změna však nevyžaduje vytvoření dodatku k této Smlouvě. 

8.2. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto 
Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

8.3. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo 
v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. 
V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich 
projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky. 

8.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 
Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží, s výjimkou 
ustanovení odst. 8.1. tohoto článku v případě stanovení kontaktních osob 
Smluvních stran. 

8.5. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno 
příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti 
a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit 



Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 210194 

11/12 

od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně 
nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy 
ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení 
původnímu a této Smlouvě jako celku. 

8.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

8.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr 
smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zákonem 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. 
Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění této Smlouvy 
Maximální odměny, Hodinové sazby a příslušných metadat v ISRS a na profilu 
Objednatele (jakožto zadavatele Veřejné zakázky), popř. na dalších místech, 
v souladu s příslušnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném takovými 
právními předpisy. Uveřejnění této Smlouvy na místech požadovanými právními 
předpisy provede Objednatel. 

8.8. Tato Smlouva bude podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li tato Smlouva 
uzavřena v listinné podobě, je podepsána vlastnoručně oběma Smluvními 
stranami a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za 
prvopis, přičemž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 stejnopis obdrží Poskytovatel. 
Je-li tato Smlouva uzavřena elektronicky, je podepsána osobami oprávněnými 
jednat za Smluvní strany pomocí uznávaného elektronického podpisu. 

8.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1: Způsob úkolování 
Poskytovatele. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že porozuměly jejímu obsahu, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání a že tuto Smlouvu uzavírají na základě 
své svobodné, pravé a vážné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují Smluvní strany 
níže své podpisy. 

 

Za Objednatele: Za Poskytovatele: 

V Praze dne ………………………………… V Praze dne ……………………………… 

 

 

 

………………………………………………… 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prostředí 

Ing. Jana Vodičková 

ředitelka odboru informatiky 

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Jan Nepimach 

 

Ing. Jan 

Nepimach

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Nepimach 

Datum: 2021.10.19 

11:52:51 +02'00'

Ing. Milan 

Soldát

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Soldát 

Datum: 2021.10.19 

12:40:34 +02'00'
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Příloha č. 1: Způsob úkolování Poskytovatele 
 
a) Poskytovatel je povinen při realizaci jednotlivých činností vyplývajících z čl. 1. odst. 1.2. 

této Smlouvy v souladu s plněním jejího předmětu vždy písemně (e-mailem) zaslat 
kontaktní osobě Objednatele před zahájením plnění konkrétní aktivity její plán a základní 
informace o způsobu a rozsahu realizace jednotlivých činností (s ohledem na relevantní 
fázi Plnění) s tím, že tyto činnosti kontaktní osoba Objednatele odsouhlasí 
a Poskytovatel vyvine maximální úsilí k splnění dohodnutých termínů.  

b) Sestavování dílčích plánů aktivit Plnění a formální informování kontaktní osoby 
Objednatele o postupu prací bude probíhat v měsíční periodě vždy tak, že nejpozději 
2 pracovní dny před koncem každého kalendářního měsíce zašle Poskytovatel kontaktní 
osobě Objednatele k odsouhlasení plán aktivit na následující kalendářní měsíc. 
V případě, že kontaktní osoba Objednatele se k uvedenému plánu aktivit nevyjádří do 
3 pracovních dnů, považuje se tento plán aktivit za Objednatelem schválený.  

c) Návrh plánu aktivit Poskytovatel průběžně konzultuje s Objednatelem. Plán aktivit může 
být změněn po dohodě kontaktních osob obou Smluvních stran. Tato změna plánu aktivit 
musí být odsouhlasena oběma Smluvními stranami v písemné formě. 

d) Po odsouhlasení plánu aktivit, případně jeho korekcích ze strany kontaktní osoby 
Objednatele, Poskytovatel neprodleně zahájí v něm definované aktivity.  

e) Periodicitu předkládání plánu aktivit je možné měnit průběžně na základě odsouhlasené 
dohody mezi Poskytovatelem a kontaktní osobou Objednatele. O změně periodicity 
plánu aktivit bude proveden písemný záznam. 

f) Plán aktivit obsahuje zejména přehled Plnění Poskytovatele pro následující kalendářní 
měsíc včetně: 

a) jejich časového ocenění (tedy předpokládané časové dotace, kterou odhadne 
Poskytovatel); 

b) kategorizace z pohledu předmětu plnění (dle čl. 1. odst. 1.2. číslo 1) – 4) této 
Smlouvy); 

c) stanovení termínů pro provedení a poskytnutí Plnění v daném kalendářním měsíci;  

d) přehledu očekávaných výstupů; 

e) orientační specifikace vstupů a písemných výstupů a součinnosti Objednatele 
anebo třetích stran, které jsou podmínkou pro splnění Plnění Poskytovatelem. 

g) První plán aktivit po nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy stanoví přímo Objednatel. 

h) Stav plnění plánu aktivit (dále jen „výkaz práce“) zasílá Poskytovatel do 5 pracovních 
dní od konce kalendářního měsíce, za něhož byl výkaz práce vyhotoven. Nebudou-li 
dohodnuté termíny plánu plnění aktivit splněny, je povinností Poskytovatele informovat 
Objednatele o skutečnostech, které k jejich nesplnění vedly, např. doplnit poznámkou. 
Na uvážení kontaktní osoby Objednatele je poté rozhodnutí, zda uvedené skutečnosti 
jsou opodstatněné, nebo se jedná o prodlení zaviněné Poskytovatelem dle čl. 7. odst. 
7.5 této Smlouvy.  

Objednatel, resp. jím pověřená osoba následně příslušný měsíční výkaz práce akceptuje 
bezvýhradně, s výhradou nebo neakceptuje. Akceptací výkazu práce Objednatelem 
je Poskytovatel oprávněn fakturovat realizované plnění. Tento výkaz práce je povinnou 
přílohou faktury. 


