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Smlouva o dílo 

na výrobu a dodání personalizovaných strojově čitelných 

diplomatických pasů a služebních pasů České republiky 

s biometrickými údaji uloženými v bezkontaktním čipu 

 
evidovaná u objednatele pod č.j.: _____________ 

evidovaná u zhotovitele pod č. 136/2015/HM  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) a s odvoláním na § 18 odst. 1 písm. a) zákona   
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 5, PSČ 118 00 
zastoupená: JUDr. Martinem Smolkem 

náměstkem ministra pro řízení sekce právní a konzulární 
IČO:   45769851 
bank. spojení: Česká národní banka – centrální pobočka Praha 
č. účtu:  výdajový účet 17228001/0710 

   (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:  STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl ALX, vložka 296, sp. zn. Ps 296/1 
zastoupená:  Ing. Pavlem Novákem, 

generálním ředitelem 
IČO:  00001279 
DIČ:   CZ00001279 

                bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
           č. účtu:  200210002/2700 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 
 
Zmocněnci pro jednání  
smluvní a ekonomická: 
 
za objednatele:  xxx 
   xxx 
   telefon:  xxx 
 
za zhotovitele:  Ing. Pavel Novák, 
                                   generální ředitel 

telefon: xxx 
e-mail: xxx 
 

 

mailto:novak.pavel@stc.cz
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Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 
 
za objednatele:  xxx,  

xxx 
telefon: xxx 
 

 
za zhotovitele:  xxx  

xxx 
tel.: xxx 
e-mail: xxx 
 
xxx 
xxx 
telefon: xxx 
e-mail: xxx 
 

   xxx 
 xxx 
 tel.: xxx 
                      e-mail: xxx 

 
                                

Čl. II 
Předmět a množství plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výrobě a dodání personalizovaných strojově 
čitelných diplomatických pasů a služebních pasů České republiky s biometrickými údaji 
uloženými v bezkontaktním čipu (dále jen „e-pas“) a vzorů těchto pasů.  

2. Jedná se o: 

A. Personalizovaný strojově čitelný diplomatický pas České republiky pro státního 
občana České republiky podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o 
cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) s nosičem dat s 
biometrickými údaji a s integrovanou viditelnou podobou držitele a integrovaným 
viditelným podpisem držitele (dále jen „diplomatický e-pas“) a vzor diplomatického 
e-pasu (dále jen „specimen diplomatického e-pasu“) a podle dále stanovených 
požadavků v Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách 
pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 
vydávaných členskými státy, v platném znění a v souladu s Rozhodnutím Komise 
K(2005)409 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví technické specifikace norem 
pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 
vydávaných členskými státy, v platném znění, 

 
v celkovém minimálním množství xxx kusů diplomatických e-pasů, z toho: 
 

mailto:zoul.vladimir@stc.cz
mailto:vesely.ladislav@stc.cz
mailto:kohout.karel@stc.cz
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B. Personalizovaný strojově čitelný služební pas České republiky pro státního 
občana České republiky podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., 
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 
ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) s nosičem dat s 
biometrickými údaji a s integrovanou viditelnou podobou držitele a integrovaným 
viditelným podpisem držitele (dále jen „služební e-pas“) a vzor služebního e-pasu 
(dále jen „specimen služebního e-pasu“) a podle dále stanovených požadavků 
v Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro 
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 
vydávaných členskými státy, v platném znění a v souladu s Rozhodnutím Komise 
K(2005)409 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví technické specifikace norem 
pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 
vydávaných členskými státy, v platném znění, 

 
v celkovém minimálním množství xxx kusů služebních e-pasů, z toho: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje k odběru a zaplacení vyhotovených 
personalizovaných e-pasů v minimálním množství a jejich specimenů dle typů uvedených 
v odst. 2 písm. A. a B. tohoto článku a za podmínek dále stanovených  
v čl. VI této smlouvy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k vyrobení a dodání maximálního množství 
vyhotovených e-pasů v případě, že to bude objednatel požadovat, a to v souladu 
s podmínkami uvedenými v této smlouvě. V případě nenadálé vyšší poptávky ze strany 
objednatele garantuje zhotovitel vyrobení a dodání 20% e-pasů nad smlouvou stanovená 
maximální množství za ceny, stanovené v čl. VI odst. 2. bod III. této smlouvy. O tomto 

 

Rok 

minimální množství (ks) 
diplomatických 
e-pasů  

maximální množství (ks) 
diplomatických  
e-pasů  

2016 xxx xxx 

2017 xxx xxx 

2018 xxx xxx 

2019 xxx xxx 

Celkem xxx xxx 

 

Rok 

minimální množství (ks) 
služebních e-pasů  

maximální množství (ks) 
služebních e-pasů  

2016 xxx xxx 

2017 xxx xxx 

2018 xxx xxx 

2019 xxx xxx 

Celkem xxx xxx 
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případném požadavku bude objednatel informovat zhotovitele nejpozději do konce září 
příslušného kalendářního roku.  

5. Předmět smlouvy specifikovaný v odst. 2 písm. A. a B. tohoto článku bude vyroben a 
dodán dle technické specifikace, která obsahuje utajované informace ve stupni 
„VYHRAZENÉ“, a je založena a evidována u objednatele pod č.j. xxx a  
u zhotovitele pod č.j. xxx. 

6. Rozsah služeb může být dodatečně rozšířen pouze na základě dohody smluvních stran 
dle pravidel dále v této smlouvě uvedených; zhotovitel takovou změnu smlouvy 
neodmítne, je-li v jeho provozních možnostech a jsou-li mu poskytnuty potřebné podklady 
a informace k posouzení. 

7. V případě požadavku objednatele na dodávku specimenů dokladů uvedených v odst. 2 
písm. A. a B. tohoto článku se počty dodaných specimenů započítávají do uvedených 
minimálních a maximálních množství dokladů. Podmínky pro výrobu a dodání specimenů 
jsou uvedeny v čl. VIII odst. 8 této smlouvy. 

 
 

Čl. III 
Místo plnění 

Místem plnění předmětu smlouvy je objekt zhotovitele na adrese STÁTNÍ TISKÁRNA 
CENIN, státní podnik, personalizační centrum, Za Viaduktem 1143/8, 170 00 Praha 7.  

 
 

Čl. IV 
Předávání dat pro personalizaci 

1. xxx. 

2. xxx 

3. xxx 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat údaje pro personalizaci dokladů ve svém výrobním 
systému po dobu 60 (šedesáti) kalendářních dní od data předání předmětu smlouvy 
objednateli pro účely případného reklamačního řízení. Po uplynutí doby 60 (šedesáti) dnů 
budou tyto údaje zlikvidovány. 

5. Zhotovitel je povinen pro účely realizace předmětu plnění uchovávat vstupní a výstupní 
protokoly po dobu 60 kalendářních dní ode dne jejich vystavení. 

6. Objednatel ručí za čitelnost, kvalitu, úplnost a integritu digitálních dat předávaných 
zhotoviteli k personalizaci e-pasů.  

7. Objednatel projednal s Ministerstvem vnitra způsob sdílení certifikátů pro elektronické 
podepisování e-pasů zhotovitelem od Národní certifikační autority pro kontrolní systémy 
(Country Verifying Certification Autority – CVCA) při respektování platné certifikační 
politiky. 

 

Čl. V 
Doba plnění 

Předmět smlouvy dle čl. II odst. 2 písm. A. a B. bude realizován od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2019 za podmínek dále uvedených. 
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Čl. VI 
Cena za předmět plnění 

1. Cena za předmět plnění specifikovaný v čl. II odst. 2 písm. A. a B. této smlouvy byla 
stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za předmět plnění cenu ve výši stanovené touto smlouvou 
na základě níže uvedených pravidel: 

 
I. Cena diplomatických a služebních e-pasů pro minimální množství   
 

Cena diplomatických e-pasů pro minimální množství v letech 2016 – 2019 
 

rok 
množství v 

kusech 

cena za 1 kus v Kč cena za minimální množství v Kč 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

2016 xxx  xxx      xxx      1 335 411,00      1 615 847,31     

2017 xxx  xxx      xxx      1 339 947,00      1 621 335,87     

2018 xxx  xxx      xxx      1 344 581,00      1 626 943,01     

2019 xxx  xxx      xxx      1 349 306,00      1 632 660,26     

celkem za r. 2016 - 2019  5 369 245,00      6 496 786,45     

 

Cena služebních e-pasů pro minimální množství v letech 2016 - 2019 
 

rok 
množství v 

kusech 
cena za 1 kus v Kč cena za minimální množství v Kč 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

2016 xxx  xxx      xxx      1 235 950,00      1 495 499,50     

2017 xxx  xxx      xxx      1 239 670,00      1 500 000,70     

2018 xxx  xxx      xxx      1 243 465,00      1 504 592,65     

2019 xxx  xxx      xxx      1 247 340,00      1 509 281,40     

celkem za r. 2016 – 2019  4 966 425,00      6 009 374,25     

 
Celková cena za diplomatické a služební e-pasy pro minimální množství 
v letech 2016-2019 

 

            rok 
celková cena 

bez DPH s DPH 

2016 2 571 361,00 3 111 346,81 

2017 2 579 617,00 3 121 336,57 

2018 2 588 046,00 3 131 535,66 

2019 2 596 646,00 3 141 941,66 

celkem  10 335 670,00 12 506 160,70 

 
II. Způsob úhrady finančních nákladů při nesplnění odběru minimálního množství 

diplomatických a služebních e-pasů v příslušném kalendářním roce v letech 
2016-2019 

a) pokud objednatel neodebere minimální množství e-pasů v příslušném 
kalendářním roce, bude provedeno dodatečné doúčtování dle písm. c) tohoto 
odstavce; 

b) doúčtování bude provedeno po uzavření celkových jednotlivých typů dodávek 
e-pasů za příslušný kalendářní rok; 
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c) částka k doúčtování bude v takové výši, aby celkové tržby dosáhly v daném 
kalendářním roce částky za minimální množství jednotlivých typů e-pasů, pokud 
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak; 

d) faktura za doúčtování dle písm. c) bude splatná nejpozději do 20.12. běžného 
kalendářního roku, a to samostatně pro jednotlivé typy e-pasů. 

 
 

III. Cena při odebrání diplomatických a služebních e-pasů nad minimální množství 
 

Cena diplomatických e-pasů odebraných nad minimální množství v roce 
2016 – 2019 
 

rok 
množství v 

kusech 

cena za 1 kus 
v Kč 

cena za nadminimální množství 
v Kč 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
2016  xxx - xxx  xxx      xxx      323 544,00      391 488,24     
2017  xxx - xxx  xxx      xxx      324 842,00      393 058,82     
2018  xxx - xxx  xxx      xxx      326 164,00      394 658,44     
2019  xxx - xxx  xxx      xxx      327 514,00      396 291,94     

celkem za r. 2016 - 2019  1 302 064,00      1 575 497,44     

 
Cena služebních e-pasů odebraných nad minimální množství v roce 
2016 – 2019 
 

rok množství v kusech 

cena za 1 kus 
v Kč 

cena za nadminimální množství 
v Kč 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
2016  xxx - xxx   xxx      xxx      430 074,00      520 389,54     
2017  xxx - xxx   xxx      xxx      431 562,00      522 190,02     
2018  xxx - xxx   xxx      xxx      433 080,00      524 026,80     
2019  xxx - xxx   xxx      xxx      434 630,00      525 902,30     

celkem za r. 2016- 2019  1 729 346,00      2 092 508,66     

 
Celková cena za diplomatické a služební e-pasy odebrané nad minimální 
množství v letech 2016 – 2019 
 

           rok 
celková cena 

bez DPH s DPH 

2016 753 618,00 911 877,78 

2017 756 404,00 915 248,84 

2018 759 244,00 918 685,24 

2019 762 144,00 922 194,24 

celkem  3 031 410,00 3 668 006,10 

 
 

IV. Cena diplomatických a služebních e-pasů pro maximální množství 
 

Celková cena diplomatických e-pasů pro maximální množství v letech 
2016 – 2019 
 

rok 
cena pro minimální 

množství 
cena za nadminimální 

množství 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
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2016  1 335 411,00      1 615 847,31     323 544,00 391 488,24 

2017  1 339 947,00      1 621 335,87     324 842,00 393 058,82 

2018  1 344 581,00      1 626 943,01     326 164,00 394 658,44 

2019  1 349 306,00      1 632 660,26     327 514,00 396 291,94 

celkem   5 369 245,00      6 496 786,45     1 302 064,00 1 575 497,44 
 

 

rok 
množství v 

kusech 

Celková cena pro maximální 
množství 

bez DPH s DPH 

2016                    xxx     1 658 955,00 2 007 335,55 

2017                    xxx  1 664 789,00 2 014 394,69 

2018       xxx     1 670 745,00 2 021 601,45 

2019 xxx     1 676 820,00 2 028 952,20 

celkem                  xxx     6 671 309,00 8 072 283,89 

 
Celková cena služebních e-pasů v letech 2016 – 2019 
 

rok 

cena pro minimální 
množství 

cena za nadminimální 
množství 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

2016  1 235 950,00      1 495 499,50      430 074,00      520 389,54     

2017  1 239 670,00      1 500 000,70      431 562,00      522 190,02     

2018  1 243 465,00      1 504 592,65      433 080,00      524 026,80     

2019  1 247 340,00      1 509 281,40      434 630,00      525 902,30     

celkem   4 966 425,00      6 009 374,25      1 729 346,00      2 092 508,66     
 
 

rok 
množství v 

kusech 

Celková cena pro maximální 
množství 

bez DPH s DPH 

2016 xxx 1 666 024,00 2 015 889,04 

2017 xxx 1 671 232,00 2 022 190,72 

2018 xxx 1 676 545,00 2 028 619,45 

2019 xxx 1 681 970,00 2 035 183,70 

celkem  xxx 6 695 771,00 8 101 882,91 

 
 

V. Celková cena diplomatických a služebních e-pasů pro maximální množství 
v letech 2016 - 2019 

 
Celková cena za diplomatické a služební e-pasy pro maximální množství 
v letech 2016 – 2019 
 

             rok 
celková cena 

bez DPH s DPH 

2016                 3 324 979,00             4 023 224,59     

2017                 3 336 021,00             4 036 585,41     

2018                 3 347 290,00             4 050 220,90     

2019                 3 358 790,00             4 064 135,90     

celkem                13 367 080,00           16 174 166,80     

 

3. Jednotková cena se stanoví za jeden kus každého typu e-pasu.  
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4. Cena obsahuje balné, expedici e-pasů a ekologickou likvidaci reklamovaných e-pasů. 

5. Ceny jsou uvedeny jako ceny bez DPH a ceny s DPH ve výši platné ke dni podpisu této 
smlouvy. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude v ceně zohledněna DPH v zákonem 
stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

6. Cena předmětu plnění je cenou smluvní a nejvýše přípustnou, která platí pro danou 
technickou specifikaci a stanovené minimální a maximální množství diplomatických 
e-pasů a služebních e-pasů a jejich specimenů. Objednatel připouští překročení ceny dle 
tohoto článku pouze v případě, že: 

a) dojde ke změně cen materiálu dodaného jednotlivými dodavateli zhotovitele nebo cen 
energií u zhotovitele v rozdílu větším než 15% 

b) dojde ke změně sazeb DPH. Zákonná změna DPH bude účtována v souladu se 
zákonem a není důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě; 

c) změní-li se v průběhu plnění technická specifikace e-pasu, která bude vyžadovat 
použití jiných materiálů a s nimi spojený případný nárůst technické práce. Tím je 
míněn zejména požadavek objednatele na zásadní změnu čipu, popř. na zásadní 
změnu designu či technologie tisku oproti technické specifikaci stanovené touto 
smlouvou. 

7. Způsob sjednání ceny e-pasu bude nezměněn a bude se vycházet z přesných cenových 
kalkulací e-pasu. V tomto případě zhotovitel předloží návrh změny ceny k odsouhlasení 
objednateli, a to v návaznosti na požadované změny ve specifikovaném předmětu plnění. 
Změna ceny bude realizována formou dodatku ke smlouvě, jehož návrh bude schválen 
oběma smluvními stranami. Cena je splatná v korunách českých, a to na základě 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem v souladu s čl. VII této smlouvy. 
K překročení ceny je vždy nezbytný souhlas objednatele. 

 
 

Čl. VII 
Platební podmínky 

1. Právo vystavit daňový doklad za uskutečněné zdanitelné plnění vzniká zhotoviteli první 
pracovní den následujícího kalendářního měsíce za dodávky předmětu smlouvy 
uskutečněné v uplynulém kalendářním měsíci. 

2. Lhůta splatnosti daňových dokladů činí 20 (dvacet) kalendářních dnů od prokazatelného 
doručení daňového dokladu objednateli na adresu Ministerstvo zahraničních věcí, 
Loretánské nám. 5, Praha 1, PSČ 118 00. V pochybnostech se má za to, že daňový 
doklad byl doručen 5. (pátý) den po odeslání. V případě sporu je rozhodné prezentační 
razítko s vyznačením data převzetí objednatelem. 

3. Daňový doklad musí obsahovat číslo jednací smlouvy objednatele uvedené na smlouvě a 
veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje 
uvedené v § 435 občanského zákoníku. 

4. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad vrátit, obsahuje-li: 

a) nesprávné cenové údaje, 

b) nesprávné náležitosti nebo neúplné náležitosti. 

Zhotovitel v takovém případě vystaví nový daňový doklad; lhůta splatnosti běží ode dne 
doručení nového daňového dokladu. 

5. Fakturované částky uhrazuje objednatel převodem na účet zhotovitele; za proplacené se 
považují okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  
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Čl. VIII 

Dodací podmínky 

1. Zhotovitel bude dodávat objednateli předmět plnění uvedený v čl. II odst. 2 písm. A. a B. 
této smlouvy v místě plnění dle čl. III této smlouvy, a to průběžně formou opakovaného 
plnění do 12 (dvanácti) hodin následujících po okamžiku předání datového nosiče s tím, 
že pro přejímku předmětu plnění platí doby stanovené v odst. 5 a 6 tohoto článku. 
Součástí dodávky bude vstupní protokol v digitální a tištěné formě. Obsahová náplň 
vstupního protokolu je součástí písemného dokumentu podle čl. IV odst. 3 této smlouvy. 

2. V případě vzniku závažné poruchy na technologickém zařízení zhotovitele může být lhůta 
uvedená v odst. 1 tohoto článku prodloužena, a to po písemné dohodě zmocněnců pro 
jednání smluvní a ekonomická obou smluvních stran; ani v tomto případě však nesmí být 
dotčena zákonná lhůta pro vydání příslušného e-pasu žadateli. 

3. Zhotovitel je povinen po vyrobení a předání každé dílčí části předmětu plnění vrátit 
objednateli příslušná digitální data prostřednictvím datového nosiče dávkovým 
způsobem. Tyto údaje budou sloužit jako základní část výstupního protokolu dávek.  

4. Součástí výstupního protokolu dávek ze souboru podle odst. 3 tohoto článku bude pro 
každou zpracovanou dávku příloha s názvem „Výstupní protokol dávky“, obsahující 
podrobné informace o zpracované dávce. 

5. xxx 

6. xxx 

7. Po skončení kontroly a přejímky určení zástupci smluvních stran potvrdí dodací list, 
v němž budou také uvedeny případně zjištěné nedostatky. Zhotovitel poté zapáskuje  
e-pasy do balíčků a předá tyto balíčky určenému zástupci objednatele. 

8. Zhotovitel bude dodávat objednateli specimeny předmětu plnění uvedeného v čl. II odst. 
2 písm. A. a B. této smlouvy v místě plnění, a to ve lhůtě vzájemně dohodnuté smluvními 
stranami. Objednatel se zavazuje, že požadavek na výrobu a dodání specimenů oznámí 
zhotoviteli nejméně 1 (jeden) měsíc před požadovaným termínem dodání specimenů. 

 
Čl. IX 

Reklamace 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za řádnou výrobu dokladů, zejména za dodržení 
stanovených technických podmínek. 

2. Záruční doba za jakost předmětu smlouvy uvedeného v článku II odst. 2 písm. A. a B. 
této smlouvy je garantována po celou dobu platnosti e-pasu, včetně elektronických dat 
v něm obsažených, a to v plném rozsahu jeho technické specifikace včetně zajištění 
bezchybné funkčnosti bezkontaktního čipu, vyjma personalizace e-pasu a přesnosti 
zpracovaných osobních údajů, kdy záruční doba činí 60 kalendářních dnů ode dne 
předání e-pasu zhotovitelem objednateli.  

3. Nároky za vady vyplývající z chybné personalizace a nepřesností zpracovaných 
osobních údajů lze tedy uplatnit pouze do 60 kalendářních dnů ode dne předání e-pasu 
zhotovitelem objednateli. 

4. Nároky vyplývající z vad podle odstavce 2 tohoto článku budou řešeny vždy výměnou 
chybně zpracovaného nebo jinak vadného e-pasu za e-pas bezvadný. Nový „opravný“ 
e-pas se vyrobí vždy na základě nové žádosti o vydání e-pasu zpracované příslušným 
pracovištěm objednatele. 

5. Objednatel má právo reklamovat prostřednictvím určených zástupců vadný předmět 
plnění kdykoliv během záruční doby, přičemž: 
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a) ve lhůtě do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne předání lze reklamovat vadný 
předmět plnění v plném rozsahu (celková kvalita dokladu – tisk, kvalita personalizace 
a správnost zadaných dat zhotovitelem). Objednatel prostřednictvím určeného 
zástupce předá zhotoviteli v místě plnění k dalšímu opatření vadné kusy e-pasů, 
originál zápisu o zjištěných vadách a výstupní protokol uvedený v čl. VIII odst. 3 této 
smlouvy. Náklady na zhotovení nového e-pasu jdou na vrub zhotovitele, pokud se 
nejedná o chybně dodaná data ze strany objednatele; v tom případě náklady na 
zhotovení nového e-pasu jdou na vrub objednatele; 

b) po lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne předání e-pasu nese zhotovitel 
odpovědnost pouze za vadné tiskové zpracování e-pasu a zjištěné vady materiálu 
použitého pro výrobu dokladu a v tomto případě jdou náklady na vrub zhotovitele. 
Týká-li se reklamace personalizace e-pasu, náklady na zhotovení nového e-pasu 
jdou na vrub objednatele. Objednatel prostřednictvím určených zástupců předá 
zhotoviteli v místě plnění k dalšímu opatření vadné kusy e-pasů, originál zápisu 
o zjištěných vadách e-pasů a výstupní protokol. 

6. Lhůta pro vyřízení reklamace e-pasu je do 12 (dvanácti) hodin následujících po okamžiku 
předání vadných kusů e-pasů zhotoviteli. Reklamací se pro tyto účely rozumí každá 
individuálně uplatněná vada, a to i v případě, že se vyskytne ve shodném časovém 
období hromadně. 

7. Zhotovitel neodpovídá za poškození e-pasů živelní událostí, mechanickým poškozením 
ze strany objednatele nebo třetí osoby, nevhodným skladováním nebo přepravou, popř. 
použitím k účelu, který není obvyklý u tohoto dokladu. 

8. Zhotovitel odpovídá objednateli za řádnou výrobu e-pasů v rozsahu záruk poskytnutých 
mu zahraničními dodavateli vstupních materiálů, nejméně však v rozsahu stanoveném 
právními předpisy České republiky. 

 
Čl. X 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při výrobě e-pasů budou uplatněna všechna bezpečnostní 
opatření, vztahující se k zajištění bezpečnostní ochrany výroby zhotovitele a zajištění 
ochrany při personalizaci e-pasů, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
dalšími předpisy (zejména technickými normami České republiky, technickými normami 
Evropské unie a doporučeními ICAO), a v souladu se směrnicemi zhotovitele, 
vztahujícími se k oblastem ochrany výroby. 

2. Zhotovitel zaručuje objednateli, že během přípravy a výroby e-pasů nedojde k úniku 
materiálů používaných k jeho výrobě, tiskových podkladů, předaných digitálních dat, a 
ani dokončených e-pasů dočasně uskladněných v objektu zhotovitele před jejich 
předáním určenému zástupci objednatele či k jakémukoliv jinému zneužití e-pasů. 

3. Bezpečnostní ochrana výroby e-pasů zhotovitele je aktualizována podle technologických 
postupů výroby i návrhů objednatele. Objednatel má právo kdykoliv se přesvědčit 
o uplatňování bezpečnostních opatření ve všech fázích výroby, které se týkají zpracování 
předmětu plnění dle této smlouvy. Při využití výše uvedeného práva musí být 
postupováno podle platných interních bezpečnostních předpisů zhotovitele. 

4. Zhotovitel předá objednateli na jeho žádost do 30 (třiceti) kalendářních dnů po ukončení 
výroby dílčí dodávky e-pasů rekapitulaci a protokol o zničení vadných a zkušebních tisků 
e-pasů. Objednatel si vyhrazuje právo přítomnosti určeného zástupce při ničení vadných 
a zkušebních tisků  e-pasů. Na žádost objednatele předá zhotovitel vždy nejpozději do 30 
kalendářních dnů od předání příslušného výstupního protokolu protokol o zničených 
personalizovaných e-pasech (duplicita, chyby, vadnost pouzdra apod.). Určenému 
zástupci objednatele je vyhrazeno právo přítomnosti při ničení personalizovaných e-pasů. 
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5. Požádá-li o to objednatel, předá mu zhotovitel duplikáty tiskových podkladů pro tisk  
e-pasů. Podmínky předání budou stanoveny na základě dohody smluvních stran. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že zahraniční dodavatel materiálů k výrobě e-pasů je smluvně 
zavázán k dodržení obdobných bezpečnostních opatření uvedených v tomto článku 
smlouvy.  

7. Smluvní strany se zavazují, že případné změny technické specifikace e-pasů, uvedených 
v čl. II odst. 2 písm. A. a B. této smlouvy, budou realizovány po vzájemné dohodě  
v termínu po dočerpání zásob materiálu na skladě zhotovitele, pokud tento termín 
nebude v rozporu s právními předpisy EU. 

 

Čl. XI 
Součinnost smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli příslušné podklady ke korektuře e-pasů. 
Všechny podklady ke korektuře, předložené objednateli, musí objednatel vrátit zhotoviteli 
na jeho adresu uvedenou v čl. I smlouvy do 10 (deseti) pracovních dnů od jejich 
prokazatelného doručení objednateli, pokud není dohodnuto jinak.  

2. Nedodrží-li objednatel lhůtu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku k vrácení podkladů 
zaslaných pro korekturu, a tím znemožní včasné splnění závazku zhotovitele, je povinen 
sjednat se zhotovitelem nový termín splnění závazku. 

3. Kontrola, přejímka a balení dokladů bude probíhat v místě plnění dle čl. III této smlouvy. 

 
 

Čl. XII 
Ujednání smluvních stran ve věci zmocněnců 

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit zmocněnce, uvedené v čl. I smlouvy, 
jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu předem písemně upozornit, 
jinak tato změna nemá vůči druhé smluvní straně právní účinky. Takováto změna 
zmocněnce bude ošetřena dodatkem k této smlouvě a to při nejbližší vhodné příležitosti. 

 

Čl. XIII 
Povinnost nahradit újmu 

1. Každá ze smluvních stran je povinna nahradit újmu způsobenou v souvisloti s porušením 
obecně závazných právních předpisů a porušením této smlouvy. Obě smluvní strany se 
zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku újmy a minimalizaci její případné 
výše. 

2. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit újmu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany, 
pokud druhou smluvní stranu na nesprávnost takového zadání předem písemně 
upozornila. 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku, vyplývajícího 
z této smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění tohoto závazku dočasně nebo trvale bránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli  
(§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku) 

4. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní 
stranu na překážky vzniklé podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku bránící řádnému 
plnění této smlouvy.  



Smlouva o dílo na výrobu a dodávání personalizovaných strojově čitelných cestovních diplomatických pasů a služebních pasů 
České republiky s biometrickými prvky uloženými v bezkontaktním čipu na léta 2016 - 2019 

 
12/16 

5. Smluvní strany mají vzájemný nárok na případnou náhradu vzniklé újmy i v případě, že 
se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém 
rozsahu vzniklé újmy. 

6. Případná náhrada újmy bude zaplacena v české měně, přičemž pro potřeby případné 
nutnosti přepočtu na českou měnu je rozhodný kurz České národní banky ke dni vzniku 
újmy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn v dostatečné míře, kryjící újmy, které by mohl 
způsobit při plnění této smlouvy.  

 
Čl. XIV 

Ochrana a bezpečnost informací 

1. Právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami a spadající do oblasti obchodního 
tajemství se řídí ust. § 504 a § 2985 občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se zavazují skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství chránit a 
odpovídajícím způsobem zajišťovat ochranu obchodního tajemství druhé smluvní strany, 
zejména prostředky technické, administrativní, procesní a personální bezpečnosti. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, 
související s předmětem plnění, jakož i s vytvořením a obsahem této smlouvy. To 
neplatí: 

a)  mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny 
zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům, dodavatelům a subdodavatelům 
smluvních stran, kteří se podílejí na plnění dle této smlouvy za stejných 
podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to vždy 
jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy, či 
naplnění jejího účelu. 

b) je-li poskytnutí těchto informací požadováno podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Za neveřejné informace jsou podle této smlouvy považovány veškeré informace 
vzájemně poskytnuté v písemné formě, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 
jakož i know-how a další informace, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 
hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a které jsou 
písemně označeny jako diskrétní informace (zkratka „DIS“), nebo u kterých se z povahy 
věci dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné.  

5. V této souvislosti se smluvní strany zejména zavazují: 

a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám (vyjma případů, kdy to tato smlouva 
výslovně připouští), 

b) zajistit, aby uvedené neveřejné informace, nebyly zpřístupněny třetím osobám,  

c) zabezpečit data popř. údaje, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné 
podobě, včetně fotokopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími 
osobami, případně zajistit proti ztrátě. 

6. Ochrana neveřejných 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 stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;  
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c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující 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. 
 

7. Smluvní strany se za účelem splnění povinností vyplývajících z tohoto článku zavazují, 
že prokazatelným způsobem poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy, 
dodavatele a subdodavatele smluvních stran, kterým jsou zpřístupněny neveřejné 
informace ve smyslu odstavce 5 tohoto článku, o povinnosti zachovávat mlčenlivost o 
veškerých neveřejných informacích souvisejících s předmětem plnění této smlouvy. 

8. Žádné ustanovení této smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje smluvní strany ve 
zveřejnění nebo obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo 
zkušenosti obecné povahy, kterou získaly při plnění této smlouvy. 

9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích v rozsahu 
stanoveném v tomto článku po dobu neurčitou, tj. i po ukončení platnosti této smlouvy.  

10. Právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami v oblasti utajovaných informací se řídí 
zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Objednatel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností, 
bezpečnostní ochranou výroby a systémem komplexní ochrany objektů poskytovatele, 
které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Poskytovatel upozorňuje 
objednatele, že tyto informace jsou utajovanými informacemi. 

12. Povinnost dodržovat mlčenlivost o utajovaných informacích trvá po dobu, po kterou je 
informace klasifikována jako utajovaná informace. 

 
 

Čl. XV 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. II odst. 2 písm. A. a 
B. ve lhůtě dle čl. VIII této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny nedodaných e-pasů bez DPH, nedodaných prokazatelně zaviněním 
zhotovitele, a to za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu vzniká zhotoviteli 
v souladu s § 1970 občanského zákoníku právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající u této smlouvy ve věci ochrany 
informací podle čl. XIV této smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu 200.000,- Kč za každé prokázané porušení takové povinnosti. Tím není dotčen 
ani omezen nárok na náhradu vzniklé újmy. 

4. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo náhradu 
vzniklé újmy písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez 
zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se smluvní strana prokazatelně dozvěděla o 
vzniku škodní události. Vyzvaná smluvní strana je povinna podat vysvětlení do 30 
pracovních dnů od prokazatelného obdržení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

5. Povinnost zaplatit: 
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a) smluvní pokutu dle odstavce 1 a 3 tohoto článku vzniká povinné smluvní straně do 20 
(dvaceti) kalendářních dnů od doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou; 

b) úrok z prodlení dle odstavce 2 tohoto článku vzniká objednateli do 20 (dvaceti) 
kalendářních dnů od doručení faktury vystavené zhotovitelem. 

 
 

Čl. XVI 
Vyšší moc 

1. Povinnosti k náhradě újmy se smluvní strana zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění závazku 
dočasně nebo trvale bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z hospodářských poměrů této smluvní 
strany nebo až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smluvní povinnosti v prodlení, 
ani překážka, kterou by byla smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, ji však 
povinnosti k náhradě nezprostí (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku). 

2. Povinná smluvní strana v  případě podle odstavce 1 tohoto článku oznámí druhé smluvní 
straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož i 
důsledky uvedené překážky. Zpráva musí být podána písemně, bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná smluvní strana obnoví 
plnění svých závazků vůči druhé smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke 
kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. 

3. V případě, že překážka dle odstavce 1 tohoto článku nepomine do 21 (dvacetijedna) 
kalendářních dnů od doby svého vzniku, smluvní strany se sejdou za účelem projednání 
dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat na druhé smluvní straně jakoukoliv 
náhradu v důsledku takových omluvitelných případů prodlení s plněním svých závazků. 
 
 

Čl. XVII 
Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva bude ukončena splněním závazků obou smluvních stran ve lhůtě 
stanovené v čl. V této smlouvy. 

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran. 
Výpovědní doba činí 6 (šest) měsíců a počíná běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 
s placením svých peněžitých závazků nebo neposkytne řádnou součinnost zhotoviteli a 
toto prodlení trvá déle než 30 (třicet) dní a nezjedná nápravu ani do 15 (patnácti) 
kalendářních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení. 
Právo zhotovitele na náhradu prokázané újmy není tímto ustanovením dotčeno.  

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy též v případě podstatného 
porušení smlouvy dle čl. XIX odst. 4 této smlouvy. 

6. Smluvní strany v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu zpracují vyúčtování 
vzájemných plnění a vzájemných pohledávek a provedou řádné finanční vypořádání ve 
lhůtě 60 (šedesáti) dnů od ukončení této smlouvy. 
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Čl. XVIII 
Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení, 
zejména prostřednictvím jednání zmocněnců. 

2. Nedojde-li k dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo předložit spor k rozhodnutí 
příslušnému soudu. 

 
 

Čl. XIX 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany 
převést na třetí stranu. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, označovanými a 
číslovanými vzestupnou řadou po dohodě a podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že materiály potřebné k výrobě e-pasů, ani tiskové podklady pro 
tisk e-pasů, poskytované na základě této smlouvy, nebudou bez písemného souhlasu 
objednatele poskytnuty třetí osobě, a to ani informace o nich. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku pokládají 
za podstatné porušení smlouvy zejména: 

a) nedodržení doby plnění uvedené v čl. V této smlouvy; 

b) nedodržení ujednání o záruce dle čl. IX odst. 2. této smlouvy; 

c) nedodržení ujednání o součinnosti dle čl. XI této smlouvy; 

d) nedodržení technické specifikace e-pasů; 

e) nedodržení ujednání o ceně e-pasů; 

V ostatním se má za to, že porušení smlouvy není podstatné. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením tedy nedochází ke zrušení smluvního 
vztahu od samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení 
smlouvy odstoupením poskytly, si obě smluvní strany ponechají. Právo na náhradu 
újmy, případně nárok na smluvní pokutu či úrok z prodlení strany odstupující tím není 
dotčeno. 

5. Pokud objednatel v průběhu plnění této smlouvy tuto smlouvu ukončí z důvodů, za které 
zhotovitel neodpovídá, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli náklady 
rozpracované výroby a náklady spojené s přerušením plnění předmětu smlouvy a 
objednatel je povinen tyto fakturované náklady uhradit.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy dle čl. II odst. 2 písm. A. a B. této smlouvy  
není zatížen právy třetích osob. 

7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem 
a dalšími souvisejícími předpisy.  

8. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky 
obdrží zhotovitel, čtyři výtisky objednatel. 

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy svým podpisem. 
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10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1. ledna 2016. 

 
 
V Praze dne _____________    V Praze dne _____________   
 
 
 
Zhotovitel:      Objednatel:    

   
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 

Ing. Pavel Novák                           JUDr. Martin Smolek 
generální ředitel    náměstek ministra  

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik              pro řízení sekce právní a konzulární 


