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SMLOUVA O DÍLO NA VYHOTOVENÍ STUDIE 

PROVEDITELNOSTI K VÝVOJI A IMPLEMENTACI 

NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU STÁTNÍHO 

ZASTUPITELSTVÍ 

č. MSP-….. /2021-MSP-CES 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů  

 
Smluvní strany: 

 

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti  

se sídlem:  Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

IČO:   00025429 

zastoupená:  , ředitelkou odboru informatiky 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. NAVIGA 4, s.r.o. 

se sídlem:  Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 91669, oddíl C 

IČO:   26756102 

DIČ:   CZ26756102 

zastoupená:   , jednatelem 

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 OZ a § 2358 

a násl. OZ tuto Smlouvu o dílo na vyhotovení studie proveditelnosti (dále jen „Smlouva“). 

 

I.  ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je provedení díla Zhotovitelem spočívající 

ve vyhotovení studie proveditelnosti obsahující náležitosti dle Specifických pravidel pro 

žadatele a příjemce specifického cíle 3.2., průběžné výzvy 26 Integrovaného operačního 

programu 2014-2021 (dále jen „IROP“) a následně v úpravě této studie proveditelnosti dle 

aktuální výzvy programu IROP 2021-2027 (dále jen „IROP+“), v rámci které bude k projektu 

Elektronického vedení informací státního zastupitelství (dále jen „ELVIZ“) podána žádost o 

poskytnutí dotace. Tohoto cíle chce Objednatel dosáhnout prostřednictvím Zhotovitelem 

poskytovaného plnění. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na studii 
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proveditelnosti musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy 

Zhotovitelem dosáhl zde uvedeného cíle.  

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas a za cenu a podmínek 

stanovených dále ve Smlouvě vyhotovení studie proveditelnosti pro vytvoření a implementaci 

informačního systému státního zastupitelství a aktualizaci této studie proveditelnosti dle dalších 

požadavků Objednatele (dále jen „Dílo“). Požadavky na Dílo jsou uvedeny ve Specifikaci Díla, 

která je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy. Pro zamezení pochybnostem Smluvní strany uvádějí, 

že vypracování formuláře žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu není součástí 

Díla. 

2.2 Součástí Díla jsou následující realizační etapy: 

2.2.1 první etapa: Studie proveditelnosti - Zhotovitel je povinen dle podkladů a pokynů 

Objednatele vypracovat a předložit Objednateli k posouzení a k akceptaci Studii 

proveditelnosti vyhotovenou dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

specifického cíle 3.2., průběžné výzvy 26 IROP v souladu se Specifikací Díla 

obsaženou v příloze č. 1 Smlouvy. Výstupem této etapy je dokument Studie 

proveditelnosti zpracovaný Zhotovitelem, který musí splňovat zejména požadavky dle 

Specifikace Díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, a který podléhá akceptační proceduře 

dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Studie proveditelnosti“). 

2.2.2 druhá etapa: Aktualizace Studie proveditelnosti: Po dokončení první etapy (Studie 

proveditelnosti) je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele dle podkladů  

a pokynů Objednatele zpracovat aktualizaci Studie proveditelnosti v souladu se 

Specifikací Díla obsaženou v příloze č. 1 Smlouvy. Výstupem této druhé etapy je 

Dokument Aktualizace Studie proveditelnosti, který musí splňovat zejména požadavky 

dle Specifikace Díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, a který podléhá akceptační 

proceduře dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Aktualizace Studie proveditelnosti“). 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace druhé etapy je závislá na výsledku vyhodnocení první 

etapy, a druhá etapa tak nemusí být realizována. Objednatel je oprávněn ukončit Smlouvu (tj. 

vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby dle odst. 12.7 Smlouvy), rozhodne-li se druhou etapu 

nerealizovat, případně Smlouva skončí uplynutím doby dle odst. 15.1 Smlouvy. Pokud 

Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu dle odst. 3.1.2 Smlouvy, nenáleží Zhotoviteli 

v takovém případě cena za Dílo v plném rozsahu, ale jen v rozsahu první části Ceny ve smyslu 

bodu 4.5.1 Smlouvy. 

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené a dokončené Dílo či jeho dílčí 

etapu v souladu se všemi podmínkami Smlouvy Cenu dle čl. IV. Smlouvy. Dílo či jeho etapa se 

má za dokončené jeho akceptací ze strany Objednatele, tj. podpisem akceptačního protokolu 

s výrokem Objednatele „Akceptováno“ v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy. 

 

III. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve 2 (slovy: dvou) etapách.  
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3.1.1 V první etapě Zhotovitel za součinnosti Objednatele a dle jeho pokynů, vypracuje Studii 

proveditelnosti, kterou je povinen předložit Objednateli k akceptaci v souladu s přílohou 

č. 2 Smlouvy do 60 (slovy: šedesáti) pracovních dnů od podpisu Předávacího protokolu 

o předání nezbytných podkladů pro 1. etapu dle odst. 5.3 Smlouvy oběma Smluvními 

stranami;  

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo (tj. druhou etapu) dokončit a předat Objednateli k akceptaci 

v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy ve lhůtě uvedené v písemné výzvě Objednatele, 

přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 20 (slovy: dvacet) pracovních dnů od podpisu 

Předávacího protokolu o předání nezbytných podkladů pro 2. etapu dle odst. 5.4 Smlouvy 

oběma Smluvními stranami;  

3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele, případně podle povahy plnění i sídlo Zhotovitele. Místem 

pro předání a prezentaci výstupů obou etap Díla je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se 

v konkrétním případě Smluvní strany jinak. 

 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Celková cena za Dílo (dále jen „Cena“) je složena ze dvou dílčích částí dle odst. 4.5 Smlouvy. 

Cena je tvořena součtem obou dílčích částí Ceny a celkově činí 120 000Kč (slovy: jedno sto 

dvacet tisíc korun českých) bez DPH, tj.  145 200 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě 

korun českých) včetně DPH ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent). Celková Cena za Dílo 

náleží Zhotoviteli pouze při dokončení obou etap Díla. 

4.2 Cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 

s realizací předmětu Smlouvy.  

4.3 Změna Ceny včetně DPH je možná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby DPH, na 

základě písemného dodatku, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Ke sjednané Ceně bez DPH se připočte DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.4 Objednatel neposkytuje zálohy.  

4.5 Úhrada Ceny bude provedena ve dvou milnících následovně: 

4.5.1 první část Ceny ve výši 84 000 Kč bez DPH, tj.  101 640 Kč včetně DPH ve výši 21%, 

bude Objednatelem uhrazena po řádném dokončení první etapy, tj. podpisu akceptačního 

protokolu s výrokem Objednatele „Akceptováno“ týkajícího se Studie proveditelnosti dle 

bodu 2.2.1 této Smlouvy, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 

Zhotovitelem a doručené Objednateli (dále jen „faktura“). Povinnou přílohou této 

faktury bude kopie akceptačního protokolu s výrokem Objednatele „Akceptováno“ 

týkajícího se Studie proveditelnosti; 

4.5.2 zbývající část Ceny ve výši 36 000 Kč bez DPH, tj.  43 560 Kč včetně DPH ve výši 21%, 

bude Objednatelem uhrazena pouze v případě realizace druhé etapy Díla, a to po jejím 

řádném dokončení, tj. podpisu akceptačního protokolu s výrokem Objednatele 

„Akceptováno“ týkajícího se Aktualizace Studie proveditelnosti dle bodu 2.2.2 této 

Smlouvy, a to opět na základě faktury vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli. 

Povinnou přílohou této faktury bude kopie akceptačního protokolu s výrokem 

Objednatele „Akceptováno“ týkajícího se Aktualizace Studie proveditelnosti.  
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4.6 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména 

náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti 

uvedené v § 435 OZ, i náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a povinné přílohy dle odst. 4.5 Smlouvy. 

4.7 Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy. Musí 

se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup dle zákona  

o DPH. 

4.8 Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

4.9 Fakturu Zhotovitel Objednateli doručí do datové schránky Objednatele. 

4.10 Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen podle 

povahy nesprávnosti fakturu opravit či doplnit. Nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních 

dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

4.11 Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny 

v této měně. 

4.12 Smluvní strany se dohodly, že je-li Zhotovitel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 

veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností 

rozhodných pro ručení Objednatele dle zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaplatit 

Zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle 

platných právních předpisů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH 

správci daně bude Objednatel Zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně 

dle § 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu. 

 

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1 Postup předání, převzetí a akceptace Díla (jeho dílčích částí) se řídí Akceptační procedurou dle 

přílohy č. 2 Smlouvy.  

5.2 V rámci každé z etap je Zhotovitel povinen zejména vycházet z podkladů předaných 

Objednatelem, spolupracovat s Objednatelem při přípravě výstupů etap, účastnit se osobně 

pracovních schůzek, řídit se pokyny Objednatele a zohledňovat jeho připomínky.  

5.3 V rámci první etapy dodá Objednatel Zhotoviteli potřebné informace a podklady, které si 

Zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy vyžádá. O předání těchto 

podkladů podepíšou Smluvní strany Předávací protokol o předání nezbytných podkladů pro 1. 

etapu. Podpisem tohoto Předávacího protokolu o předání nezbytných podkladů pro 1. etapu 

Zhotovitel stvrzuje, že od Objednatele obdržel veškeré nezbytné informace a podklady pro 

zpracování Studie proveditelnosti. 

5.4 V rámci druhé etapy dodá Objednatel Zhotoviteli potřebné informace a podklady, které si 

Zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele dle odst. 

2.2.2 Smlouvy vyžádá. O předání těchto podkladů podepíšou Smluvní strany Předávací protokol 

o předání nezbytných podkladů pro 2. etapu. Podpisem tohoto Předávacího protokolu o předání 

nezbytných podkladů pro 2. etapu Zhotovitel stvrzuje, že od Objednatele obdržel veškeré 
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nezbytné informace a podklady pro zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti (dokončení 

Díla). 

5.5 O předání výstupu každé etapy Zhotovitelem Objednateli k akceptaci podepíšou Smluvní strany 

předávací protokol. Dílo (či jeho etapy) se považuje za dokončené, bylo-li akceptováno 

Objednatelem podpisem akceptačního protokolu s výrokem „Akceptováno“. Vzory 

předávacího a akceptačního protokolu jsou obsaženy v příloze č. 3 Smlouvy. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje výstupy obou etap prezentovat Objednateli s odpovídajícím výkladem a 

vysvětlením a předat je Objednateli nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením prezentace 

v elektronické podobě na e-mailovou adresu odpovědné osoby Objednatele uvedené v článku 

7.4.3 Smlouvy, nebude-li mezi Smluvní stranami dohodnutý jiný způsob předání. 

 

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) poskytovat řádně a včas plnění bez faktických a právních vad; 

b) postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností 

a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele; Zhotovitel výslovně prohlašuje, že při 

plnění předmětu Smlouvy postupuje jako odborník ve smyslu § 5 OZ, že má dostatek 

vědomostí a dovedností pro plnění předmětu Smlouvy a zavazuje se tímto, že nahradí škodu 

způsobenou Objednateli podle § 2950 OZ; 

c) upozorňovat pracovníky Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodné pokyny či 

zadání, které by překážely v řádném provádění Díla, či které by mohly vést k tomu, že 

stanovený účel Smlouvy nebude dosažen nebo nebude v optimální kvalitě. To neplatí, 

nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče; 

d) upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i 

poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro provedení Díla nezbytné; 

e) neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění 

Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním Smlouvy; 

f) upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností 

provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží; 

g) během provádění Díla umožnit Objednateli potřebnou kontrolu dokončených částí Díla, 

pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění 

Zhotovitele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínu dodání Díla. 

6.2 Objednatel se dále zavazuje: 

a) poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění 

závazků Zhotovitele dle Smlouvy; 

b) zabezpečit pro pracovníky Zhotovitele přístup do určených objektů Objednatele za účelem 

řádného plnění Smlouvy; je-li to pro řádné plnění Smlouvy potřeba; 

c) připravit prostory pro poskytování plnění Zhotovitelem a vytvořit potřebné podmínky pro 

práci konzultantů Zhotovitele; 

d) zabezpečit účast pracovníků Objednatele na pracovních schůzkách; 
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e) akceptovat provedené Dílo nebo jeho příslušnou část řádně, včas, s odbornou péčí, 

v odpovídající kvalitě a v souladu s jeho specifikacemi; 

f) na žádost Zhotovitele a po dohodě s ním zajistit veškerou další součinnost potřebnou k 

tomu, aby plnění Smlouvy v rozsahu stanoveném Smlouvou bylo realizováno co nejdříve, 

nejpozději však v termínu stanoveném Smlouvou. 

 

VII. REALIZAČNÍ TÝM, ODPOVĚDNÉ OSOBY 

7.1 Zhotovitel určí k plnění Smlouvy realizační tým (dále jen „RT“). 

7.2 Jmenovité složení RT Zhotovitel sdělí Objednateli písemně před zahájením Díla.  

7.3 Zhotovitel se zavazuje alokovat a zachovávat po celou dobu plnění Smlouvy profesionální 

složení RT ze členů, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti. Zhotovitel je povinen písemně 

informovat Objednatele o všech změnách ve složení RT, a to bez zbytečného odkladu po jejím 

provedení.  

7.4 Odpovědné osoby 

7.4.1 Každá ze Smluvních stran dále jmenuje odpovědné osoby, které budou oprávněny 

vystupovat jako zástupci Smluvních stran ve věcném plnění Smlouvy.  

7.4.2 Odpovědné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve 

vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Odpovědné osoby, nejsou-li statutárními 

orgány či jinak oprávněné osoby, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení 

Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných.  

7.4.3 Odpovědnými osobami za Objednatele jsou: 

a) pro zastupování Objednatele v právech a povinnostech vyplývajících ze Smlouvy, 

včetně podpisu předávacího a akceptačního protokolu, a ve věcech řízení projektu 

ELVIZ souvisejících s plněním Smlouvy: 

  

 email:   

b) pro podávání a přijímají informací o průběhu plnění Smlouvy (kontaktní osoba pro 

komunikaci): 

  

 email:   

 

7.4.4 Odpovědnými osobami za Zhotovitele, které zastupují Zhotovitele v právech a 

povinnostech vyplývajících ze Smlouvy, včetně podpisu předávacího protokolu a ve 

všech záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy jsou:  

 ve věcech smluvních a technických 

email:  

 

 ve věcech technických 

email:  
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7.4.5 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované odpovědné osoby, musí však 

o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna odpovědných osob 

je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. 

Při změně odpovědných osob dle tohoto článku není nutné uzavírat dodatek ke 

Smlouvě. 

 

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ 

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným 

součástem Díla předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy přechází 

na Objednatele okamžikem jejich akceptace Objednatelem s tím, že Objednateli náleží právo je 

užívat od okamžiku podpisu příslušného předávacího protokolu.  

8.2 Není-li dále sjednána speciální úprava, sjednávají si Smluvní strany, že dojde-li při provádění 

Díla (či jeho dílčí části) k vytvoření díla, které je předmětem práv průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví, uděluje Zhotovitel Objednateli okamžikem akceptace výhradní a 

přenosné právo toto dílo užít co nejširším možným způsobem.  

8.3 Vzhledem k tomu, že součástí Díla je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „AZ“), 

je Objednatel oprávněn veškeré součásti Díla (dále jen „Autorské dílo“ či „Autorská díla“) 

užívat za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

8.4 Zhotovitel ve smyslu § 58 odst. 1 AZ ve spojení s § 58 odst. 4 AZ postupuje Objednateli 

oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k takovému Autorskému dílu, které je dle AZ 

zaměstnaneckým dílem (nebo se za něj považuje), a to od okamžiku účinnosti tohoto 

postoupení, přičemž Zhotovitel postupuje Objednateli toto oprávnění s účinností, která nastává 

okamžikem akceptace. Zhotovitel se zavazuje, že k postoupení dle tohoto ustanovení má 

souhlas autora, resp. autorů, Autorského díla. S postoupením dle tohoto ustanovení se poskytuje 

i svolení autora k úpravám a dalším zásahům do Autorského díla uvedeným v § 58 odst. 4 AZ. 

8.5 Nelze-li užívání Autorského díla upravit dle předchozího odstavce 8.4 Smlouvy, např. z důvodu, 

že Autorské dílo není dílem zaměstnaneckým (ani se za něj nepovažuje), poskytuje Zhotovitel 

Objednateli k užívání Autorského díla neomezenou licenci, a to od okamžiku účinnosti tohoto 

poskytnutí, přičemž Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto licenci s účinností, která nastává 

okamžikem akceptace. Obsahem licence dle tohoto ustanovení je oprávnění k výkonu 

majetkových autorských práv ve stejném rozsahu, jaké má zaměstnavatel k zaměstnaneckému 

dílu ve smyslu § 58 odst. 1 AZ, tzn., že autor mimo jiné svolil k úpravám a dalším zásahům do 

autorského díla uvedených v § 58 odst. 4 AZ. Licence dle tohoto ustanovení je výhradní s 

možností poskytnutí podlicence, či možnosti jejího postoupení a uděluje se na dobu určitou, a 

to na dobu trvání majetkových práv autorských. 

8.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele 

vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy, není-li ve Smlouvě 

upraveno jinak. 

8.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí veškerých oprávnění dle tohoto 

článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně (resp. v příslušné části Ceny). Při sjednání odměny se 
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přihlédlo k účelu poskytnutých oprávnění a způsobu a okolnostem užití Autorského díla 

a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu těchto oprávnění. 

 

IX.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 

právních předpisů a Smlouvy.  

9.2 Smluvní strany si sjednávají omezení výše náhrady škody tak, že celková částka náhrady škody 

vzniklá na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní, vyjma případů, kdy se jedná o porušení 

povinnosti mlčenlivosti, škodu na životě a na zdraví, úmyslně způsobenou škodu, škodu 

způsobenou hrubou nedbalostí nebo pod vlivem návykových látek, nepřevýší celkový limit 

Ceny dle této Smlouvy (bez DPH). Poškozená Smluvní strana se tímto zavazuje vyčíslit a 

uplatnit skutečně způsobenou škodu maximálně do této výše. 

9.3 Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Pokud Objednatel předá 

nevhodné zadání Zhotoviteli a Zhotovitel při vynaložení potřebné péče může zjistit nevhodnost 

takového zadání, je povinen na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit, 

jinak odpovídá za vady Díla a škodu vzniklou pro nevhodnost zadání. 

9.4 Zhotovitel nemá právo na náhradu škody nebo úhradu vynaložených nákladů z důvodu, že 

nedojde k realizaci druhé etapy na základě výpovědi Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 

12.7 Smlouvy nebo v případě, že Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu dle odst. 2.2.2 

Smlouvy. 

9.5 Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, 

prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Po dobu trvání 

takovéto překážky se pozastavují všechny lhůty plnění pro danou Smluvní stranu. Překážka 

vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním 

povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou 

Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy 

a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání. Skutečnost, že 

trvání mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky již pominulo, oznámí postižená 

Smluvní strana druhé Smluvní straně do 5 kalendářních dnů od pominutí takové překážky, a 

zároveň předloží důvěryhodný důkaz potvrzující existenci takovéto překážky, jakož i to, že 

zásadně ovlivnila plnění jejích povinností. 

9.6 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu 

podle volby poškozené Smluvní strany v konkrétním případě. 

9.7 Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Dílo je vadné i tehdy, není-li využitelné ke sjednanému 

účelu. 

9.8 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a to i pokud se 

taková vada projeví později. 
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9.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil poddodavateli, 

ve stejném rozsahu, jako by jej plnil sám. 

 

X.  SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s předáním výstupu první etapy, 

tj. Studie proveditelnosti Objednateli k akceptaci v termínu dle odst. 3.1.1 Smlouvy, vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých),  

a to za každý i započatý den prodlení.  

10.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s předáním výstupu druhé etapy, 

tj. Aktualizace Studie proveditelnosti v termínu dle odst. 3.1.2 Smlouvy, vzniká Objednateli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý 

i započatý den prodlení.  

10.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad výstupu uvedených ve výhradách 

Objednatele v akceptačním protokolu (bod 3.4.1 přílohy č. 2 Smlouvy) vzniká Objednateli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý 

den prodlení. 

10.4 V případě, že Zhotovitel prokazatelným způsobem poruší povinnosti vyplývající z čl. XI. 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto 

tisíc korun českých) za každé prokazatelné porušení takové povinnosti.  

10.5 V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžité částky dle Smlouvy vzniká Zhotoviteli 

nárok na úrok z prodlení z neuhrazené částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení 

ve  výši stanovené nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády  

č. 351/2013Sb.). 

10.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.  

10.7 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní 

pokuty zajištěna. 

10.8 Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčeno právo Smluvních stran na 

náhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta 

se nezapočítává do případné náhrady újmy. 

10.9 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení 

apod.) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dní od doručení výzvy k jejich úhradě. 

10.10 Obě Smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo na úrok 

z prodlení vyzvat druhou Smluvní stranu k podání vysvětlení. 

10.11 Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce 

Zhotovitele na úhradu Ceny, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí. 

 

XI.  DŮVĚRNÉ INFORMACE 

11.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují řádně označovat skutečnosti tvořící předmět jejich 

obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, přičemž se zavazují odpovídajícím 

způsobem zajišťovat ochranu tohoto obchodního tajemství druhé Smluvní strany.  
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11.2 Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 

spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran (dále jen „Důvěrné informace“), pokud by 

jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Smluvní stranu. Povinnost poskytovat informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím 

není dotčena. 

11.3 Smluvní strany budou za Důvěrné informace považovat též veškeré informace vzájemně 

poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální 

nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu 

a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se z povahy dá 

předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, a které 

se dozvěděly v souvislosti s plněním Smlouvy.  

11.4 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě Důvěrné informace druhé Smluvní strany 

bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k 

zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy potřebné 

informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům nebo třetím 

osobám, které se podílejí na plnění Smlouvy. Zhotovitel je za účelem řádného plnění této 

Smlouvy oprávněn poskytovat Důvěrné informace subjektům, které s ním tvoří koncern dle § 

79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. 

11.5 Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat Důvěrné informace poučí své zaměstnance 

a k témuž smluvně zaváže případné své poddodavatele, kterým budou Důvěrné informace 

zpřístupněny. Porušení povinností týkajících se ochrany Důvěrných informací dle této Smlouvy 

poddodavatelem nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádnou ochranu 

Důvěrných informací. 

11.6 Ochrana Důvěrných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 

a) Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 

způsobila sama Smluvní strana; 

b) Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění 

druhou Smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

c) Smluvní strana obdrží od zpřístupňující Smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat 

danou informaci; 

d) je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného 

orgánu státní správy či samosprávy; 

e) auditor provádí u některé ze Smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z 

příslušných právních předpisů. 

11.7 V případě, že se kterákoli Smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít 

důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací neoprávněné osobě, je 

povinna o tom informovat druhou Smluvní stranu. 

11.8 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o Důvěrných 

informacích získaných v rámci spolupráce s druhou Smluvní stranou trvá i po ukončení 

spolupráce, popř. po ukončení účinnosti Smlouvy. 

11.9 Zhotovitel se zavazuje chránit osobní údaje. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že v rámci 

plnění Smlouvy se dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s 
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nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o 

zpracování osobních údajů a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů 

(GDPR), a to i po ukončení plnění Smlouvy. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními 

předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob 

k osobním údajům.  

11.10 Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany dohodly, že Dílo nebude obsahovat důvěrné 

informace Zhotovitele. 

 

XII. MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Smlouva může být kdykoliv ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení 

Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména: 

12.2.1 prodlení Zhotovitele s předáním Studie proveditelnosti Objednateli k akceptaci oproti 

termínu stanovenému v odst. 3.1.1 Smlouvy delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních 

dnů, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 

nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; 

12.2.2 prodlení Zhotovitele s předáním Aktualizace Studie proveditelnosti Objednateli 

k akceptaci oproti termínu stanovenému v odst. 3.1.2 Smlouvy delší než 15 (slovy: 

patnáct) kalendářních dnů, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění 

povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od 

doručení takovéto výzvy; 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení 

Objednatelem, za což se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Ceny o více než 20 

(slovy: dvacet) pracovních dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) 

pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o 

jeho nápravu.  

12.4 Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodu jejího podstatného 

porušení druhou Smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se také považuje 

porušení povinnosti Smluvní strany k ochraně Důvěrných informací. 

12.5 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. 

Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.  

12.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že: 

12.6.1 Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo 

12.6.2 je proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo 

12.6.3 je proti Zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.  

12.7 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s odkazem na ujednání odst. 2.3 Smlouvy bez 

výpovědní doby po dokončení první etapy, tj. po akceptaci Studie proveditelnosti dle bodu 2.2.1 

této Smlouvy, a před doručením písemné výzvy Objednatele dle odst. 2.2.2 Smlouvy.  
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12.8 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 14 

kalendářních dnů. V případě předčasného ukončení Smlouvy, nejedná-li se o postup dle odst. 

12.7 Smlouvy, si Smluvní strany vzájemně vypořádají své závazky.  

12.9 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění 

smluvních pokut, o ochraně Důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených 

Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení. 

 

XIII.  SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 

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

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

Smlouvy. 

13.2 Smluvní strany poskytnou požadovanou součinnost nezbytnou k naplnění předmětu Smlouvy 

bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od písemné výzvy 

k poskytnutí součinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že Objednatel 

neposkytne potřebnou součinnost, kterou je dle této Smlouvy povinen poskytnout, platí, že se 

všechny následné lhůty či termíny provedení Díla či jeho částí posouvají o dobu, po kterou 

nemůže Zhotovitel Dílo zhotovovat z důvodu neposkytnutí této součinnosti. Stav neposkytnutí 

součinnosti musí být písemně oznámen Zhotovitelem Objednateli. Prodloužení lhůty pro 

provedení Díla je i v tomto případě možné pouze formou dodatku v souladu s odst. 15.11 

Smlouvy. 

13.3 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k 

prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních 

závazků. 

13.4 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím odpovědných 

osob uvedených v čl. VII Smlouvy, jiných pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 

Smluvních stran.  

13.5 Problémy nebo spory vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy budou řešeny 

primárně při jednáních na úrovni osob odpovědných ve věcech řízení projektu ELVIZ. Tyto 

osoby spolu budou pravidelně jednat v intervalech stanovených vzájemnou dohodou. Každá 

osoba odpovědná ve věcech řízení projektu bude mít právo vyvolat jednání i mimo pravidelný 

termín, domnívá-li se, že při řešení problému hrozí nebezpečí z prodlení. Pokud osoby 

odpovědné ve věcech řízení projektu při svých jednáních nedospějí do 14 kalendářních dnů k 

vyřešení problému nebo sporné věci, bude problém předán odpovědným osobám ve věcech 

smluvních, a to dle závažnosti problému případně až na úroveň osob jednajících za Smluvní 

strany, které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy. Pokud se takový spor i přes úsilí vynaložené 

Smluvními stranami nepodaří vyřešit ani do 14 kalendářních dnů na úrovni osob jednajících za 

Smluvní strany smírnou cestou, budou takové spory rozhodovány obecnými soudy ČR. 
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XIV.  UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

14.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být 

uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele. Smlouva 

včetně jejích příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. 

Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

14.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši 

skutečně uhrazené Ceny. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smlouva je uzavírána na dobu určitou do doby splnění závazků Smluvních stran z této Smlouvy, 

nejdéle však do 31. 12. 2027.  

15.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv.  

15.3 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky 

Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k 

jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena jednou Smluvní stranou druhé Smluvní 

straně před uzavřením Smlouvy. 

15.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 

ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.  

15.5 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ. 

15.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se plnění Smlouvy, ledaže je ve 

Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si 

nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

15.7 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 

ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 

žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 

o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 

případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl 

ohledně plnění Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou. 

15.8 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným 

nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících 

ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních 

dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo 
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nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo 

alespoň podobný obchodní a právní význam. 

15.9 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména pak OZ a předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé 

řadě řešeny smírem. Tento postup se nevztahuje na vymáhání finančních pohledávek vzniklých 

z porušení povinnosti zaplatit pohledávku. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (slovy: 

třiceti) kalendářních dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 

a místně příslušným soudem v České republice. 

15.10 Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně 

změnu údajů uvedených v záhlaví Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla 

bankovního účtu Smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke Smlouvě. 

15.11 Smlouvu je možné ve smyslu § 1758 OZ měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak. 

15.12 Smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (slovy: 

dvě) vyhotovení a Zhotovitel 1 (slovy: jedno) vyhotovení.  

15.13 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1 – Specifikace Díla 

• Příloha č. 2 - Akceptační procedura 

• Příloha č. 3 – Vzor předávacího a akceptačního protokolu 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se 

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Za Objednatele: 

V Praze dne ________ 

 

 

______________________________________ 

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 

,  

ředitelka odboru informatiky 

 Za Zhotovitele: 

V Praze dne ____________ 

 

 

_________________________________ 

NAVIGA 4, s.r.o. 

, 

jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 

SPECIFIKACE DÍLA 

 

Obsah Studie proveditelnosti: 

Předmětem projektu ELVIZ je vývoj a implementace nového informačního systému státního 

zastupitelství. Nový informační systém má zajistit zásadní posun v digitalizaci činností soustavy 

státních zastupitelství a nahradit již značně zastaralý stávající informační systém. 

Předmětný informační systém bude hrazen z prostředků Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 -2027 (IROP+). 

Studie proveditelnosti je nutné předložit k podání žádosti o dotaci. 

 

1. PRVNÍ ETAPA – STUDIE PROVEDITELNOSTI 

V rámci první etapy bude vypracována Studie proveditelnosti, jejíž vzor byl součástí výzvy č. 26, IROP 

2014-2020 (IROP).  

Studie proveditelnosti musí splňovat následující požadavky: 

• úvodní informace  

• základní informace o žadateli 

• charakteristika projektu a jeho soulad s programem 

• podrobný popis projektu 

• zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 

• management projektu a řízení lidských zdrojů 

• řešení projektu 

• dlouhodobý majetek 

• výstupy projektu 

• připravenost projektu k realizaci 

• finanční analýza 

• analýza řízení rizik 

• vliv projektu na horizontální rizika 

• závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu 

• způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 

• externí efekty socioekonomické analýzy 

 

PRŮBĚH REALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 Příprava  realizace „Studie proveditelnosti“ . 

 Kick off a úvodní business a technický workshop. 

 Workshopy se zástupci Objednatele v těchto oblastech: 

o Odborné útvary - k upřesnění zadání z pohledu funkčních požadavků  

o IT architektura 

o IT infrastruktura 

o bezpečnost 

o metodika a procesy pro celé řešení 

 

 Předložení výstupu 1. etapy (Studie proveditelnosti) k akceptaci včetně prezentace výstupu dle bodu 

2 přílohy č. 2 Smlouvy a postup dle bodu 3 přílohy č. 2 Smlouvy  
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2. DRUHÁ ETAPA – AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 

V rámci druhé etapy bude aktualizována Studie proveditelnosti vytvořená v první etapě, dle aktuálních 

požadavků příslušné výzvy, na základě které bude podána žádost o dotaci v rámci projektu ELVIZ 

z IROP+, přičemž výstupem této etapy bude dokument Aktualizace Studie proveditelnosti. 

 

PRŮBĚH REALIZACE AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 Zjištění podrobností přílohy Studie proveditelnosti dle aktuálně vypsané výzvy IROP+, v rámci 

které bude možné projekt ELVIZ podat ke schválení dotačnímu orgánu 

 Příprava realizace „Aktualizace Studie proveditelnosti“  

 Workshopy se zástupci Objednatele v oblastech, v rámci kterých bude potřebná Aktualizace Studie 

proveditelnosti 

 Předložení výstupu 2. etapy (Aktualizace Studie proveditelnosti) k Akceptaci, včetně prezentace 

výstupu dle bodu 2 přílohy č. 2 Smlouvy a postup dle bodu 3 přílohy č. 2 Smlouvy 
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PŘÍLOHA Č. 2 

AKCEPTAČNÍ PROCEDURA 

 

Výstupy obou etap realizace předmětu Smlouvy, tj. Studie proveditelnosti a Aktualizace Studie 

proveditelnosti budou Zhotovitelem předány Objednateli na základě předávacího protokolu  

a Objednatelem posouzeny formou akceptačního procesu definovaného v této příloze. Účelem 

akceptační procedury je porovnání skutečných vlastností předmětu Díla (konkrétního výstupu) 

s požadavky na předmět Díla specifikovanými Smlouvou. 

1. Akceptace každého z výstupů proběhne na základě jeho předání Zhotovitelem Objednateli a podpisu 

předávacího protokolu o předání výstupu k akceptaci. Zhotovitel předá Objednateli výstup 

Objednateli v souladu s odst. 5.6 Smlouvy a provede řádnou prezentaci výstupu dle následujícího 

bodu této přílohy. Předávací protokol o předání výstupu k akceptaci bude Smluvními stranami 

podepsán po skončení příslušné prezentace. 

2. Prezentace návrhu výstupu:  

2.1. O termínu prezentace návrhu výstupu bude Zhotovitel e-mailem informovat Objednatele              

s předstihem nejméně pěti (5) kalendářních dní. 

2.2. Bude-li Objednateli termín prezentace návrhu výstupu řádně oznámen, je Objednatel 

povinen se prezentace návrhu výstupu zúčastnit. V případě, že včas oznámený termín 

Objednateli nevyhovuje, sjednají Smluvní strany jiný termín prezentace návrhu výstupu, 

který však nesmí být delší než deset (10) kalendářních dnů, než byl termín oznámený 

Zhotovitelem. Zhotovitel předá v souladu s odst. 5.6 Smlouvy Objednateli elektronickou 

verzi návrhu výstupu, která je předmětem prezentace.  

3. Akceptace 

3.1. O předání výstupu etapy k akceptaci podepíšou Smluvní strany předávací protokol. 

3.2. Objednatel  

• v případě výstupu 1. etapy (Studie proveditelnosti) do dvaceti (20) pracovních dnů  

• v případě výstupu 2. etapy (Aktualizace Studie proveditelnosti) do deseti (10) 

pracovních dnů  

od podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce 3.1 výstup posoudí, a to formou 

podpisu akceptačního protokolu, který doručí Zhotoviteli.  

3.3. Akceptační protokol s výrokem „Akceptováno“ 

3.3.1. V případě, že výstup splňuje požadavky uvedené ve Smlouvě, zejména v příloze č. 1 

Smlouvy, Objednatel uvede v akceptačním protokolu výrok „Akceptováno“ a předá 

(případně zašle) jedno vyhotovení akceptačního protokolu Zhotoviteli. 

3.4. Akceptační protokol s výrokem „Neakceptováno“ 

3.4.1. V případě, že dle názoru Objednatele výstup neodpovídá požadavkům uvedeným ve 

Smlouvě, zejména v příloze č. 1 Smlouvy, Objednatel uvede v akceptačním protokolu 

výrok „Neakceptováno“ a zároveň uvede, v čem se výstup dle jeho názoru odlišuje od 

smluveného zadání a specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (výhrady).  

3.4.2. Zhotovitel je povinen po doručení akceptačního protokolu od Objednatele odstranit ve 

lhůtě deseti (10) pracovních dnů od podpisu akceptačního protokolu vytýkané 
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nedostatky a výstup odpovídajícím způsobem opravit, upravit či doplnit tak, aby 

splňoval požadavky stanovené Smlouvou. Po odstranění nedostatků Zhotovitel 

předloží výstup Objednateli k nové akceptaci, o čemž bude Smluvními stranami 

sepsán předávací protokol. Objednateli podpisem tohoto předávacího protokolu 

počíná běžet nová lhůta deseti (10) pracovních dnů k akceptaci výstupu.  

3.4.3. Tento postup se bude opakovat v případě, že výstup opětovně nebude splňovat 

požadavky stanovené Smlouvou. 

3.4.4. V případě, že se Objednatelem vytýkané nedostatky výstupu stanou mezi Smluvními 

stranami spornými, zavazují se Smluvní strany k postupu dle odst. 13.5 Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 

Předávací protokol  
DLE SMLOUVY O DÍLO NA VYHOTOVENÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K VÝVOJI 

A IMPLEMENTACI NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU STÁTNÍHO 

ZASTUPITELSTVÍ 

č. MSP-…../2021-MSP-CES 

 
Předávající: 

[     ] 

Adresa: 

IČO: 

Přebírající: 

[     ] 

Adresa: 

IČO:  

ETAPA: 

 

Předmět předání:                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za předávajícího: 

[     ] 

Jméno a příjmení: 

 

Za přebírajícího: 

[     ] 

Jméno a příjmení: 

 

Dne: 

Podpis:  

 

Dne: 

Podpis:  
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Předávací a Akceptační protokol 

 

 

  

Akceptační protokol  
DLE SMLOUVY O DÍLO NA VYHOTOVENÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K VÝVOJI 

A IMPLEMENTACI NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU STÁTNÍHO 

ZASTUPITELSTVÍ 

č. MSP-…../2021-MSP-CES 

 

Zhotovitel: 

NAVIGA 4, s.r.o. 

U Pekařky 484/1a, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 26756102 

Objednatel: 

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti  

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

IČO: 00025429 

Předmět:  

ETAPA: 

Popis plnění: 

 

 

Vyjádření Objednatele: 

Neakceptováno 

 

Akceptováno  

 

Výhrady, popis Vad, jejich počet: 

 

 

 

 

Za Zhotovitele 

Podpis: 

 

 

Za Objednatele 

Podpis: 

 

1.  

V ……………………… dne …………………………………. 

 

 

 




