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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami: 

Česká republika - Ministerstvo dopravy 

Sídlo:   nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1   
IČO:   66003008 
DIČ:   CZ66003008  
Zastoupené:  Mgr. Jakubem Kopřivou, náměstkem pro řízení Sekce legislativní  

a právní 
Bankovní spojení:  ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
č. účtu:   22027001/0710 

(dále jen „příkazce“ nebo „MD“) 
 
a 
 
Ing. Petr Štěpánek 

Bytem:   
IČO:   61374814 
DIČ:   není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ZUNO BANK AG 
č. účtu:  1224383981/2310 

(dále jen „příkazník“) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce obstarat jeho jménem a na jeho účet 

činnosti „Architekta kybernetické bezpečnosti“ v souladu: 

a) se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ky-

bernetické bezpečnosti“), 

b) s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnost-

ních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 

předpisů,  

c) s vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících 

kritériích, ve znění pozdějších předpisů,  
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d) s nařízením vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kri-

tériích pro určení prvku kritické infrastruktury (dále jen „nařízení vlády“) a 

e) s bezpečnostní politikou informací MD, 

v rozsahu níže specifikovaném. 

1.2. Příkazce se zavazuje příkazníkovi poskytnout za jeho činnost níže uvedenou odměnu 

dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy, ve které je zahrnuta i náhrada všech souvisejících výdajů 

příkazníka s plněním předmětu této smlouvy. 

1.3. Příkazník, jako Architekt kybernetické bezpečnosti, je odpovědný za zajištění návrhu im-

plementace bezpečnostních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále též „KB“), byl 

pro tuto činnost vyškolen a prokázal odbornou způsobilost praxí s navrhováním bezpeč-

nostní architektury po dobu nejméně tří let. Architekt kybernetické bezpečnosti je odpo-

vědný za zajištění návrhu implementace bezpečnostních opatření tak, aby byla zajištěna 

bezpečná architektura. Příkazník se zavazuje postupovat při své činnosti v souladu se záko-

nem o kybernetické bezpečnosti, příslušnými prováděcími předpisy a pokyny příkazce. 

1.4. V rámci činností spadajících do kompetencí role „Architekt kybernetické bezpečnosti“  

se jedná zejména o tyto činnosti: 

- Dohled nad architekturou KB na MD. 

- Konzultace v oblasti architektury informačních systémů v gesci MD. 

- Spolupráce s pracovníky MD a pracovníky CENDIS, s.p. při řešení problematiky KB 

na MD. 

- Spolupráce s pracovníky MD a pracovníky CENDIS, s.p. při jednáních s provozovateli in-

formačních systémů a dodavateli rozvoje informačních systémů v oblasti KB. 

- Aktivní účast v rámci týmu KB včetně návrhů a oponentury dokumentů, pracovních po-

stupů a přístupů k řešené problematice. 

- Aktivní účast ve Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti. 

- Spolupráce při komunikaci s úřady státní správy a samosprávy. 

- Spolupráce při zvládání bezpečnostních událostí a incidentů na vyžádání. 

1.5. Příkazník při výkonu této role „Architekt kybernetické bezpečnosti“ koordinuje činnosti 

CENDIS, s. p. a Odboru ICT na MD. 

1.6. O výkonu činnosti příkazníka bude vždy měsíčně sepsán akceptační protokol, který bude 

potvrzený podpisem příkazce, či osobou uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy. Potvrzený 

akceptační protokol je podmínkou pro vystavení faktury příkazníkem a kopie akceptačního 

protokolu (popř. akceptačních protokolů) musí být její součástí (viz čl. IV. odst. 4.1 této 

smlouvy). Akceptační protokol musí obsahovat alespoň tyto informace: 

a) soupis poskytnutých činností s uvedením data a času, 

b) doba strávená řešením, 

c) potvrzení, že ze strany příkazníka byly řádně a včas předány výstupy plnění (dokumenty, 

expertní stanoviska, písemná doporučení atd.), 
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d) osvědčení správnosti (bezvadnosti) plnění předmětu této smlouvy (podpis) příkazce, 

resp. osoby příkazcem oprávněné k převzetí plnění předmětu této smlouvy. 

 

Článek II. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebné informace a nutnou součinnost 

ve věci plnění předmětu této smlouvy.  

2.2. Příkazník se zavazuje zaslat elektronicky návrhy konečné verze dokumentů ke schválení 

určeným osobám uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy, ledaže mu příkazce písemně 

oznámí, že na tom v konkrétním případě netrvá, a zapracovat relevantní připomínky příkaz-

ce ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení připomínek, nestanoví-li příkazce písem-

ně lhůtu delší.  

2.3. Příkazce touto smlouvou zmocňuje příkazníka k tomu, aby za něho samostatně komuniko-

val s třetími osobami, přijímal a odesílal veškeré písemnosti související s výkonem činnosti 

Architekta kybernetické bezpečnosti a jinak za něho jednal dle této smlouvy. V případě po-

třeby vystaví příkazce příkazníkovi k takovému jednání plnou moc. Příkazník však není 

zmocněn uzavírat za příkazce jakékoliv smlouvy.  

2.4. Příkazník se zavazuje průběžně předávat příkazci výstupy plnění předmětu této smlouvy  

a po ukončení této smlouvy předat příkazci veškerou dokumentaci související s výkonem 

činnosti Architekta kybernetické bezpečnosti. 

2.5. Příkazník je povinen postupovat při plnění této smlouvy a pokynů příkazce poctivě, pečlivě, 

řádně, včas a s odbornou péčí. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, jen po-

kud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 

2.6. Příkazník se zavazuje průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mohly 

mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo udělení nového pokynu. 

2.7. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný či nevhodný, je povinen příkazce  

na to upozornit. Splnit takový pokyn je příkazník povinen jen tehdy, pokud na něm příkazce 

trvá. 

2.8. Příkazník je oprávněn svěřit plnění dle této smlouvy nebo jeho část třetí osobě jen 

s předchozím písemným souhlasem příkazce. V takovém případě odpovídá, jako by plnil 

sám. 

2.9. Smluvní strany se dále zavazují informovat se vzájemně o všech překážkách bránících řád-

nému výkonu činnosti Architekta kybernetické bezpečnosti. 

2.10. Příkazce nabývá veškerá práva k užití výstupů předmětu této smlouvy dnem jejich řádného 

předání příkazníkem. Příkazce je oprávněn bez souhlasu příkazníka tyto výstupy jakkoli 

upravovat a měnit a rovněž poskytovat třetím osobám. 
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Článek III. 

Doba a místo plnění 

3.1    Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne její účinnosti do 31. 12. 2022. 

3.2 Místem plnění je sídlo příkazce. 

 

Článek IV. 

Odměna a platební podmínky 

4.1. Za poskytnuté plnění dle této smlouvy náleží příkazci odměna ve výši 1.500,- Kč (slovy: je-

den tisíc pět set korun českých) za 1 hodinu, která je splatná do 30 kalendářních dnů 

ode dne doručení řádně vystavené faktury, jejíž nedílnou součástí musí být potvrzený ak-

ceptační protokol (popř. akceptační protokoly) podle článku I. odst. 1.6 této smlouvy. Cel-

ková maximální částka za dobu plnění smlouvy, nesmí překročit 240.000,- Kč (slovy: dvě stě 

čtyřicet tisíc korun českých). Příkazník je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně poskyt-

nuté plnění předmětu této smlouvy. 

4.2. Příkazník není plátcem DPH. 

4.3. Odměna za řádné plnění předmětu této smlouvy v rozsahu 15 a více hodin v daném měsíci 

bude příkazcem hrazena měsíčně zpětně na základě příkazníkem řádně vystavené faktury. 

V opačném případě bude částka za výkon činnosti účtována minimálně jednou za čtvrtletí 

a doložena akceptačními protokoly za každý měsíc příslušného čtvrtletí. Nejmenší počita-

telnou položkou je 30 minut práce. 

4.4. Odměna podle odst. 4.1 tohoto článku je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou  

v ní zahrnuty veškeré náklady, které příkazníkovi při plnění této smlouvy vzniknou.  

4.5. Faktura vystavená příkazníkem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

právními předpisy, evidenční číslo a název této smlouvy. Dnem platby se rozumí den, kdy je 

fakturovaná částka odeslána z účtu příkazce na účet příkazníka uvedený na faktuře, který 

musí odpovídat číslu účtu příkazníka uvedenému v úvodu této smlouvy. Případnou změnu 

čísla účtu je příkazník povinen příkazci písemně oznámit a na zpětný dotaz příkazce opě-

tovně písemně potvrdit.  

4.6. V případě, že faktura vystavená příkazníkem nebude obsahovat stanovené náležitosti 

dle předchozího odstavce tohoto článku nebo uvedené údaje budou nesprávné, je příkazce 

oprávněn ve lhůtě splatnosti ji příkazníkovi vrátit, aniž se tím dostane do prodlení. Nová 

lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými 

náležitostmi příkazci. 

4.7. Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat žádné zálohy na plnění předmětu této smlouvy 

v jakékoliv formě. 
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Článek V. 

Ukončení smlouvy 

5.1. Před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, může být smlouva ukončena 

písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí nebo odstoupením od této 

smlouvy. 

5.2. Příkazník může po předchozím upozornění tuto smlouvu písemně vypovědět, jestliže pří-

kazce svou nečinností po dobu nejméně 30 dní brání příkazníkovi ve výkonu činnosti Archi-

tekta kybernetické bezpečnosti. 

5.3. Příkazce může po předchozím upozornění tuto smlouvu písemně vypovědět, jestliže pří-

kazník je nečinný po dobu nejméně 30 dní ve výkonu činnosti Architekta kybernetické bez-

pečnosti. 

5.4. Příkazník může příkaz písemně vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, 

v němž mu byla výpověď od příkazníka doručena. Vypoví-li příkazník příkaz před obstará-

ním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž obstaráním začal podle všeobecné-

ho pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných ustanovení. 

5.5. V případě porušení povinnosti příkazníka dle ustanovení čl. I odst. 1.3. poslední věta, čl. II. 

odst. 2.4. nebo 2.8. nebo VII. odst. 7.1. nebo 7.7. této smlouvy, je příkazce oprávněn od-

stoupit od této smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku. 

5.6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy nezaniká 

nárok na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nárok na zaplacení řádně 

uplatněných smluvních pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl. 

 

Článek VI. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

6.1. V případě prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je příkazník oprávněn požadovat po 

příkazci zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.2. V případě prodlení příkazníka se splněním jeho povinností stanovených touto smlouvou, 

zákonem o kybernetické bezpečnosti a souvisejícími předpisy, má příkazce nárok na zapla-

cení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, leda by toto prodlení 

vzniklo zaviněním příkazce nebo prokáže-li příkazník, že mu ve splnění smluvní povinnosti 

dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jeho vůli.  

6.3. V případě porušení povinnosti příkazníka stanovené touto smlouvou, zákonem o kyberne-

tické bezpečnosti a souvisejícími předpisy, na kterou nelze aplikovat prodlení se splněním 

povinnosti dle předchozího odstavce (kromě povinností uvedených v odst. 6.4. tohoto člán-
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ku), jelikož se jedná o jednorázové plnění a příkazník nemůže povinnost dodatečně splnit 

(např. čl. II. odst. 2.5., 2.6., 2.7. nebo 2.9. této smlouvy), má příkazce nárok na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý případ.   

6.4. V případě porušení ustanovení čl. I odst. 1.3. poslední věta, čl. II. odst. 2.3. poslední věta 

nebo 2.8. nebo čl. VII. odst. 7.1. nebo 7.7. této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit pří-

kazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6.5. Smluvní pokutu je příkazce oprávněn započíst oproti fakturované částce. 

6.6. Příkazník bere na vědomí, že odpovídá za škodu způsobenou příkazci v důsledku porušení 

svých povinností podle zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů, včetně 

nařízení vlády. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

7.1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace  

o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být 

důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, 

technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytnout informace podle zvláštních 

předpisů. Ustanovení odst. 7.2. tohoto článku tím není dotčeno. 

7.2. Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že příkazce dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášt-

ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu, včetně všech 

jejích příloh, změn a dodatků, v registru smluv. 

7.3. Závazky dle odst. 7.1. a 7.7. tohoto článku zůstanou v platnosti i po ukončení účinnosti této 

smlouvy.  

7.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem 1. 1. 2022, popř. dnem uveřejnění v registru smluv, nastane-li uveřejnění později. 

7.5. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí přísluš-

nými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

7.6. Tuto smlouvu lze měnit, upravovat či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslo-

vaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto dodatky 

se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

7.7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit či jinak převést jakákoliv svá práva  

a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany. 

7.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží  

3 a příkazník 2 vyhotovení. 
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7.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:  

Příloha č. 1: Pověření pracovníci příkazce. 

7.10. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právní-

mu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem sou-

hlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční 

podpisy. 

 

 

 

V Praze dne 15.12.2021                         V Praze dne 13.12.2021 

 

 

 

 

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

      Mgr. Jakub Kopřiva             Ing. Petr Štěpánek 

 náměstek pro řízení sekce         příkazník 

 Sekce legislativní a právní               

             za příkazce 
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Příloha č. 1  

Pověření pracovníci příkazce 

 

 

Případná změna pověřených pracovníků bude příkazníkovi sdělena písemně. 

 

 
 


