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SMLOUVA O DÍLO 

evidovaná u objednatele pod č. 4/2018, evidovaná u zhotovitele pod č. ……, 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „tato smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

1) STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

se sídlem:  Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 

296 

IČO:   00001279 

DIČ: CZ00001279 

zastoupený:  Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

č.ú: 200210002/2700 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

2) ELTES, s.r.o. 

se sídlem:  Poděbradská 158/56, 198 00 Praha 9 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

29630 

IČO:   61504513 

DIČ: CZ61504513 

zastoupený:  Ing. Martinem Škábou, jednatelem společnosti 

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 9 

č.ú: 250405369/0800 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně též „smluvní strany“) 

 

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 

 

za objednatele: Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel 

za zhotovitele: Ing. Martin Škába, jednatel 

 

Zmocněnci pro jednání věcná: 

 

za objednatele: XXX 

za zhotovitele: Ing, Martin Škába, jednatel, XXX 
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Čl. 1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s 

názvem „Analýza bezpečnostních procesů ve Státní tiskárně cenin, státní podnik“, a 

to se zhotovitelem, který splňuje všechny zadávací podmínky požadované 

objednatelem. Podkladem pro tuto smlouvu je rovněž nabídka zhotovitele ze dne 

……………, jejíž obsah je smluvním stranám znám. Zhotovitel se zavazuje postupovat 

při plnění této smlouvy v souladu se svou nabídkou, kterou podal v rámci 

zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo, spočívající ve 

zpracování procesní analýzy současných bezpečnostních procesů v  objektech 

objednatele specifikovaných v čl. 2 odst. 2 této smlouvy, zpracování návrhu změny 

těchto procesů s cílem jejich zdokonalení a zajištění jejich souladu s příslušnou 

platnou legislativou, zejména: 

 vyhláškou č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 

528/2005“), 

 nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„Nařízení GDPR“), 

 ISO 14298, ISO 27001 a odpovídajícími evropskými technickými normami 

pro systém komplexního zabezpečení objektu (dále jen „SKZO“) v úrovni 3. 

bezpečnostní třídy. 

(dále jen „dílo“) 

 

3. Součástí předmětu díla jsou následující činnosti zhotovitele: 

a)  procesní analýza stávajících bezpečnostních procesů v  objektech 

objednatele s dopady do SKZO, výstup formou procesních diagramů a 

textového popisu jednotlivých procesů; 

b) návrh na optimalizaci bezpečnostních procesů dle bodu a), stanovení 

klíčových procesů, odstranění nepodstatných procesů, eliminace „úzkých 

hrdel“, řízení lidských zdrojů, zajištění souladu s normou ISO 14298, ISO 

27001, Nařízením GDPR, Vyhláškou č. 528/2005 a odpovídajícími 

technickými normami pro SKZO v úrovni 3. bezpečnostní třídy – výstup 

formou procesních diagramů a textového popisu jednotlivých procesů 

(vstup, výstup, odpovědnost, zdroje – lidské/materiálové/technické, 

návaznosti  před/po, kritéria hodnocení, dokumentace, záznamy rizika); 

c)  návrh odpovídajícího SKZO pro zajištění navrhovaných bezpečnostních 

procesů dle bodu b) tohoto odstavce v souladu s normou ISO 14298, ISO 

27001, Vyhláškou č. 528/2005 a odpovídajícími evropskými technickými 

normami pro SKZO v úrovni 3. bezpečnostní třídy v rozsahu: 

 popis jednotlivých podsystémů SKZO, včetně stanovení jejich 

požadovaných vlastností a nezbytných funkcionalit - výstup formou 

procesních diagramů a textového popisu jednotlivých procesů; 
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 popis interakce jednotlivých podsystémů SKZO a jejich vzájemných vazeb - 

výstup formou procesních diagramů a textového popisu; 

 topologie SKZO, požadavky na kabelové trasy, napájení, chlazení, 

redundanci systémů, kapacitu úložiště kamerového systému, prostupnost 

sítí - výstup formou textového popisu, tabulkami, blokovými schématy; 

 doporučení konkrétních technologií splňujících výše uvedená kritéria - 

výstup formou textového popisu, katalogových listů a bezpečnostních 

certifikátů. 

 

4. Součástí závazku zhotovitele jsou i činnosti a dodávky v této smlouvě výslovně 

nespecifikované, které jsou však k řádnému plnění nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto 

prací nebo poskytnutí těchto dodávek v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou 

v této smlouvě. Případné odchylky v rozsahu zhotovitelova plnění budou vždy 

předmětem písemného dodatku k této smlouvě a budou oceněny obvyklým 

způsobem. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jakož i veškeré související dokumenty dle tohoto 

článku této smlouvy vytvoří výhradně pro objednatele, neposkytne je třetí osobě 

ani neumožní, aby tyto dokumenty byly jakýmkoli způsobem užity třetí osobou. 

Bližší úprava práv a povinností smluvních stran vztahujících se k zachování 

mlčenlivosti při realizaci této smlouvy je mezi smluvními stranami upravena ve 

smlouvě o zachování mlčenlivosti evidované u objednatele pod č. 125/2016, ve 

znění dodatku č. 1. 

 

Čl. 2 Doba a místo plnění  

 

1. Doba plnění díla: 

 práce na díle budou zahájeny ihned po uzavření této smlouvy; 

 zhotovitel je povinen provést dílo a celé řádně vytvořené a dokončené dílo 

předat objednateli nejpozději do 3 kalendářních měsíců od uzavření této 

smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. 6 této smlouvy. 

 

2. Místem plnění je sídlo objednatele, pokud jednotlivé činnosti při plnění předmětu 

smlouvy nebudou vyžadovat plnění v objektech objednatele, kterými jsou:   

Výrobní závod I – Růžová 6/943, 110 00 Praha 1, Česká republika;   

Výrobní závod II – Za Viaduktem 8, 170 00 Praha 7, Česká republika;  

Výrobní závod III – Na Vápence 14/915, 130 00 Praha 3, Česká republika;  

 (dále jen „VZ“). 

 

Čl. 3 Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a 

na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy.  Zhotovitel se 

dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a 

faktických vad. 

2. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl 

zcela naplněn předmět a účel smlouvy. 
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3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného 

výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a 

zkušeností. 

4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán případnými 

písemnými pokyny objednatele.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 

písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud 

nevhodné pokyny brání v řádném provedené díla, je zhotovitel povinen v nezbytně 

nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo 

písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. 

Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy 

a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a 

schopností. Sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele 

o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla. 

7. Zhotovitel provede ve VZ workshopy v rozsahu minimálně 120 hodin. 

8. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 

je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě 

vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. 

9.  Objednatel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost 

v míře nezbytně nutné pro řádné zhotovení díla. Mírou nezbytně nutnou se rozumí 

poskytnutí: 

 stávajících vnitřních nařízení, předpisů a směrnic k zajištění bezpečnostní 

ochrany výroby cenin, karet a personalizace dokladů ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ 

CENIN, státním podniku; 

 vnitřních nařízení, předpisů a směrnic vztahujících se k povinnostem 

zaměstnanců ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státním podniku; 

 vnitřních nařízení, předpisů a směrnic vztahujících se k ochraně materiálu 

určeného k výrobě, polotovarů, vzorků, finálních výrobků, výrobků s 

odchylkami a odpadu; 

 vnitřních předpisů, směrnic, procedur a postupů ve vztahu k administrativní, 

personální, fyzické, informační a technické bezpečnosti; 

 vnitřní předpisy a postupy pro navážení materiálu určeného k výrobě, 

expedici finálních výrobků a odvozu odpadu; 

 pravidel pro vstup/výstup, vjezd/výjezd vozidel do areálů jednotlivých VZ; 

 pravidel pro výkon strážní služby v jednotlivých VZ objednatele; 

 pro jednotlivé VZ dokumentaci skutečného provedení systému ochrany 

majetku a osob v rámci stávajícího SKZO včetně protokolů o revizi těchto 

systémů, protokolů o pravidelných prohlídkách a ročních kontrolách 

v návaznosti na platné normy; 

 součinnost odpovědného útvaru v rámci návrhu bezpečnostní sítě; 

 popis stávajících výrobních procesů, postupů a procedur uplatňovaných 

v jednotlivých VZ s dopadem do SKZO; 



5 

 

 systém zaznamenávání auditní stopy akcí prováděných uživateli SKZO; 

 seznam bezpečnostních incidentů včetně identifikace a zadokumentování 

jejich příčin a následně přijatých opatření; 

 seznamu režimových pracovišť objednatele v jednotlivých VZ, režimovým 

pracovištěm se rozumí vnitřní zabezpečené prostory a prostory s vysokou 

úrovní zabezpečení, vždy s omezeným přístupem zaměstnanců, externích 

zaměstnanců, dodavatelů, pracovníků servisní podpory a návštěv, dále 

místnosti pro uskladnění materiálu, polotovarů, vzorků, finálních výrobků, 

výrobků s odchylkami a odpadu, dále trezorové místnosti, sejfy a trezorové 

skříňky, dotace a expedice, bezpečnostní dohledové centrum; 

 vnitřní předpisy a nařízení pro provoz bezpečnostního dohledového centra; 

 podmínky součinnosti HZS a Policie ČR; 

 grafických podkladů se zakreslenými režimovými pracovišti; 

 platnou stavební dokumentaci jednotlivých VZ; 

 PBŘS jednotlivých VZ;  

 oprávněné skupiny pracovníků pro jednotlivá režimová pracoviště a 

požadavky na vstup/výstup, minimální počet pracovníků na pracovišti, další 

specifické podmínky (jsou-li), za kterých může pracovník na svém pracovišti 

působit; 

 operace s materiálem, polotovary, vzorky, finálními výrobky, výrobky 

s odchylkami a odpadem, při nichž je požadavek duální kontroly a záznam 

prostředky SKZO; 

 popis stávajícího životního cyklu ID zaměstnanců objednatele, systém 

správy ID, přidělování oprávnění a jejich rušení; 

 součinnost zaměstnaneckého útvaru při zpracování analýzy a následném 

návrhu vydávání ID vlastním zaměstnancům, dodavatelům, externím 

zaměstnancům, návštěvám a dalším kategoriím podle podmínek 

objednatele, definice životního cyklu ID, způsob aktualizace v SKZO, 

automatické přiřazování a odebírání oprávnění, základní a rozšířená 

oprávnění, správa uživatelů; 

 požadavky na klíčové hospodářství z hlediska operací prováděných 

v jednotlivých VZ s výrobním materiálem v průběhu dodávky, výrobních 

operací, likvidace odpadu a výrobků s odchylkou, uskladnění vzorků, 

expedici finálních výrobků a dále dle konkrétních podmínek objednatele. 

 

10. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele 

protokolárně převzít postupem dle čl. 6 této smlouvy a zaplatit zhotoviteli 

sjednanou cenu specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.  

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze 

smlouvy certifikáty a osvědčení stanovené kvalifikační dokumentací, vztahující se 

ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání předmětu smlouvy současně 

všechny podklady, které od něj obdržel. 
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13. Komunikace smluvních stran ohledně plnění této smlouvy bude vedena zmocněnci 

obou smluvních stran pro jednání věcná, a to zpravidla prostřednictvím elektronické 

pošty nebo telefonicky. Případná osobní jednání smluvních stran budou konána v 

sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

Čl. 4 Cena díla 

 

1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelem akceptovanou nabídkovou cenu, 

předloženou zhotovitelem v nabídce na veřejnou zakázku „Analýza bezpečnostních 

procesů ve Státní tiskárně cenin, státní podnik“. 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele na provedení činností a dodávek, poplatky a jiné náklady 

nezbytné pro řádnou realizace sjednaného předmětu plnění a veškeré náklady vč. 

rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy. 

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla 

činí celkem částku: 

 Cena bez DPH 370.500,00 Kč 

 DPH 21%           77.805,00 Kč 

 Cena celkem s DPH  448.305,00 Kč 

4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná. 

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy. 

6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše DPH bude 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

8. Sjednaná celkové cena uvedená v odst. 3 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše 

přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, 

že zhotovitel je sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě 

odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

 

 

 

 

Čl. 5 Platební podmínky, sankční ustanovení 

 

1. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za řádně provedené dílo do 30 dnů ode dne 

podpisu akceptačního protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními 

stranami.  

2. Veškeré platby budou prováděny výlučně na základě vystaveného daňového 

dokladu (faktury), který se zhotovitel zavazuje odeslat objednateli na jeho adresu. 

Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona 
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č. 235/2004 Sb., zákona o DPH ve znění změn a doplňků (dále jen „ZDPH“) a v ust. 

§ 435 občanského zákoníku, číslo účtu, na který má být platba provedena, kopii 

akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, jinak je 

objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu) k opravě či doplnění, 

přičemž do doručení opraveného (daňového dokladu) faktury neběží lhůta 

splatnosti. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. 

3. V případě prodlení objednatele s uhrazením řádně vyúčtované ceny dle této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,02% z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. 

4. Zhotovitel, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději 

do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od 

vydání rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a 

ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného 

plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné 

porušení této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoli 

závazku objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy 

do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný 

bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude zhotovitel 

označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje 

se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s 

uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. 

 

6. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z 

přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele nebo se objednatel důvodně domnívá, 

že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu 

zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel 

oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 

109a ZDPH. 

 

7. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v 

částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za 

uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě 

bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat. 

8. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným plněním sjednaným v této 

smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

500,00 Kč za každý započatý den prodlení s řádně dokončeným a protokolárně 

předaným dílem.  

9. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení faktury vystavené 

objednatelem zhotoviteli. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok 

na náhradu škody v celém jejím rozsahu. 

10. Úrok z prodlení je splatný do 14 dnů od doručení faktury vystavené zhotovitelem 

objednateli. 
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Čl. 6 Předání díla 

 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 pracovních dnů předem termín, kdy dílo bude 

dokončeno a připraveno k předání. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli dílo 

prostřednictvím držitele poštovní licence na doručovací adresu objednatele 

uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to včetně akceptačního protokolu, jehož vzor je 

přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dílo ve 3 vyhotoveních 

v tištěné podobě a v českém jazyce, součástí každého vyhotovení bude datový 

nosič s dílem ve formátu pdf.  

 

2. Objednatel předání díla odsouhlasí, popř. odsouhlasí s výhradami do 7 (slovy: 

sedmi) pracovních dnů od předání díla, a to podpisem akceptačního protokolu 

zmocněncem pro jednání smluvní a ekonomická, a takto potvrzený akceptační 

protokol zašle elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele ………………………………... 

V případě, že má objednatel výhrady ke kvalitě či rozsahu provedeného díla, uvede 

je v akceptačním protokolu a dohodne se se zhotovitelem na nápravě vad, 

zhotovitel je povinen zjednat nápravu cestou odstranění vad ve lhůtě 3 (slovy: tří) 

pracovních dnů od oznámení takových výhrad objednatelem, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak.  

 

3. V případě, že dílo při předání, resp. doručení objednateli, vykazuje takové vady, 

které znemožňují užití díla k účelu stanovenému touto smlouvu, není objednatel 

povinen dílo převzít, resp. podepsat akceptační protokol, a má právo vyzvat 

zhotovitele k nápravě zjištěných vad v objednatelem stanoveném termínu. 

 

Čl. 7 Záruka za dílo 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech 

případných vad z úspěšného přejímacího řízení dle čl. 6 této smlouvy. Zhotovitel 

zabezpečí odstranění oprávněně reklamovaných vad díla zjištěných v záruční době 

nejpozději do 30 pracovních dnů od nahlášení při zajištění nezbytně nutné 

součinnosti objednatele v rozsahu čl. 3 této smlouvy o dílo.  

3. V záruční době odstraňuje zhotovitel vady zdarma.  

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

 

Čl. 8 Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně 

podle zákona č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů, a tak poskytne objednateli licenci – tj. oprávnění k výkonu práva užívat 

vytvořené autorské dílo (dokument „Analýza bezpečnostních procesů ve Státní 

tiskárně cenin, státní podnik“ a další související dokumenty). 

2. Zhotovitel poskytuje licenci jako:  

a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména 

nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo uchazečem vytvořeno 

v souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání 

díla objednatelem. 

b) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak 

neomezenou způsobem nebo rozsahem užití. 

c) licenci udělanou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 

d) licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení 

bezúplatné podlicence či postoupení licence třetí osobě. 

e) licenci, kterou není zadavatel povinen využít. 

3.  Z poskytnuté licence vyplývají objednateli následující oprávnění a závazky: 

a) Užívat dílo všemi známými způsoby pro svou výhradně nekomerční potřebu, 

k účelům uvedeným v této smlouvě. 

b) Užívat dílo pro vnitřní potřebu bez omezení. 

c) Poskytnout dílo jako podklad pro zpracování třetím osobám, které budou na 

základě smlouvy s objednatelem zpracovávat zakázky pro objednatele. 

4. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla 

subdodavatelem. 

5. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními 

předpisy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části 

nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo 

jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu práva třetích osob, nese 

zhotovitel vedle odpovědnosti za takovou to vadu plnění i odpovědnost za veškeré 

škody, které tím objednateli vzniknou. 

7. Zhotovitel uděluje objednateli:  

 oprávnění dílo (nebo jeho dílčí částem), které podléhá ochraně podle 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, upravovat, zpracovávat, měnit jeho název. 

 a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. 

8. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za poskytnutí licence 

objednateli /zadavateli/ je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této 

smlouvy o dílo. 

9. Objednatel nesmí upravit či jinak měnit označení zhotovitele, a to ani při spojení 

díla dle této smlouvy s jiným dílem, jakožto i při zařazení díla do díla souborného. 
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  Čl. 9 Ukončení smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména: 

 neplnění předmětu díla podle čl. 1.; 

 zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

 zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních 

dnů; 

 zhotovitel je v prodlení s odstraňováním vad díla dle čl. 6 či 7 této smlouvy o 

více než 5 kalendářních dnů; 

 zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 

5 kalendářních dnů. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 

od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou 

povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, 

která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré 

náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

 

Čl. 10 Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení 

této smlouvy) se budou řídit zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., ve 

znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle následujícího 

odstavce. 

3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva 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), ve 

znění pozdějších předpisů. Veškeré s tím související úkony zajistí objednatel. 

 

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani 

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků 

k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude 

pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré 

objednatel. 

7. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
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Příloha č. 1  Akceptační protokol - vzor 

 

V Praze  dne         V Praze dne   

Za objednatele: Za  zhotovitele: 

 

 

 

………………………. ………………………… 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik                          ELTES. s.r.o. 

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel                              Ing. Martin Škába, jednatel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 4/2018 

 

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL  

č. x/2018 

Číslo smlouvy       

  

Dohodnutá cena 
plnění celkem bez 
DPH 

      
Skutečná cena plnění 
celkem bez DPH

1
       

Dohodnutý termín 
předání plnění 

      
Skutečný termín 
předání plnění 

      

Realizované činnosti: 

      
 
 

Seznam podkladů předaných Poskytovateli: 

      
 
 

Zaškrtněte variantu A, B nebo C 

 A) Odpovědné osoby ze strany objednatele potvrzují převzetí, tj. akceptaci 
plněníspecifikovaného smlouvou (plnění bez výhrad). 

 B) Plnění je akceptováno s výhradou (výhrada je uvedena níže ve zdůvodnění včetně termínu 
jejího odstranění). 

 C) Plnění není akceptováno (důvody, pro které není plnění akceptováno, jsou uvedeny níže ve 
zdůvodnění). 

Zdůvodnění: 

      

 

 

 

Schválení k fakturaci 
– akceptace  
oprávněnou osobou 

Jméno Datum Podpis 

Za Objednatele              

Za Zhotovitele              

 

                                                           
1
 v případě, že je skutečná cena vyšší než cena dohodnutá, uvede se do „Zdůvodnění“ příčinu navýšení ceny. 


