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SMLOUVA NA MONITOROVÁNÍ HLUKU Z LETECKÉHO PROVOZU A LETOVÝCH TRATÍ NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO: 282 44 532 
DIČ: CZ699003361 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu (CZK): 801812025/2700 
  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Sdružení Topsonic - Ekola 
společnost uzavřená dle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, skládající se 
z těchto společníků: 
  
vedoucí společník  
EKOLA group, spol. s r.o. 
Se sídlem: Mistrovská 4, 108 00 Praha 4 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803 
IČO: 639 81 378 
DIČ: CZ63981378 
bankovní spojení: ČSOB, Praha 2 
číslo účtu (CZK): 473366133/0300 
 
další společník  
Topsonic Systemhaus GmbH 
Se sídlem: Adenauerstraße 20, Europark A2, 52146 Würselen, Germany 
IČO: HRB 6685 
DIČ: DE 180737110 
  
  

(dále jen „Dodavatel“) 

 

Objednatel a Dodavatel jsou dále společně označováni také jako „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) záměrem Objednatele jakožto provozovatele letiště Praha/Ruzyně je nechat pro sebe implementovat a následně zajišťovat 

nepřetržitý provoz systému pro měření hluku z leteckého provozu a monitorování letových tratí; 

(B) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jehož 

předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Monitorování hluku z leteckého provozu a letových tratí na letišti 

Praha/Ruzyně“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 2. 2018 pod ev. číslem Z2018-004969 (dále jen „Zadávací 

řízení“) Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem; 

(C) Dodavatel jakožto akreditovaná zkušební laboratoř zabývající se hlukovou problematikou prohlašuje a v rámci Zadávacího 

řízení doložil, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, 

potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy; 

(D) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti; 
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dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném 

znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Úvodní ustanovení. 

1.1.1. Dodavatel doložil výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy před 

podpisem této Smlouvy, že je oprávněn provádět práce specifikované dále v této Smlouvě v rozsahu a v kvalitě 

požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k 

jeho realizaci. 

1.2. Předmět smlouvy.  

Dodavatel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě provádět pro Objednatele: 

1.2.1. Implementace a zajištění nepřetržitého provozu systému pro měření hluku z leteckého provozu a monitorování 

letových tratí (dále jen „NTMS“) dle požadavků Objednatele specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy - „Závazné 

technické požadavky“. Součástí implementace a zajištění nepřetržitého provozu NTMS je také instalace a zajištění 

chodu měřících stanic (NOISE MONITORING TERMINALs – dále jen „NMT“), včetně dohody o umístění s majiteli 

vybraných objektů. Služby zahrnují rovněž aktualizační zaškolení v takovém rozsahu a kvalitě, aby operátoři 

Objednatele mohli využívat všech funkcí NTMS a spolupráci s Objednatelem při nastavování a používání systému 

pro správné využití všech jeho funkcí a poskytování odbornou podporu (max. 20 hodin ročně). 

1.2.2. Akreditované měření hluku z leteckého provozu pomocí jedné mobilní stanice dle požadavků Objednatele. 

Minimální doba jednoho měření musí být dostatečná k získání reprezentativního vzorku dat pro stanovení 

výsledků porovnatelných s hygienickým limitem hluku z leteckého provozu podle platného Metodického návodu 

pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306 vydaného Ministerstvem 

zdravotnictví - hlavním hygienikem České republiky nebo jiného akreditovaného postupu schváleného 

Objednatelem. 

1.2.3. Zpracování a analýza dat v rámci NTMS dle požadavku Objednatele.  

1.2.4. Provádění technických prací pracovníkem Dodavatele spojených s případným přemístěním NMT. 

1.3. Objednatel se zavazuje Dodavateli za řádně provedené práce a poskytování služeb definovaných touto Smlouvou platit cenu 

sjednanou v čl. 4 této Smlouvy. 

2. DOBA  A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Dodavatel se zavazuje provést implementaci NTMS dle čl. 1.2.1 Smlouvy podle podmínek uvedených v Příloze č. 1 této 

Smlouvy do 80 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy nebo do 30. 11. 2018, podle toho, co nastane později. Uvedená 

lhůta zahrnuje 5 kalendářních dnů na akceptační řízení dle čl. 6 této Smlouvy, které bude předcházet řádnému 

provozu. Termín zahájení řádného provozu je 1. 1. 2019.  

2.2. Místem plnění předmětu Smlouvy je areál letiště Praha/Ruzyně a přilehlá oblast do vzdálenosti 20 km od areálu letiště 

Praha/Ruzyně. Přesná specifikace místa plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Provádění prací v areálu letiště 

Praha/Ruzyně je plně podřízeno jeho provozu.  

2.3. Každá verze reportu nebo protokolu dle této Smlouvy bude Dodavatelem předána zástupci Objednatele na adrese 

Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

3. DALŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ NTMS 

3.1. Dodavatel se zavazuje získat nejpozději do 12 měsíců od zahájení řádného provozu NTMS akreditaci Českého institutu pro 

akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a 

kalibračních laboratoří) na konkrétní postupy měření v rámci NTMS. V případě, že tuto akreditaci Dodavatel nezíská, může 

Objednatel odstoupit od Smlouvy. 

3.2. Dodavatel je povinen zahájit měření mobilní stanicí do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku Objednatele, pokud se 

nedohodne s Objednatelem jinak. 

3.3. Činnosti dle čl. 1.2.2 až 1.2.4 této Smlouvy provede Dodavatel na základě objednávky podepsané oběma Stranami. 

Objednatel zašle kontaktní osobě uvedené v čl. 9.2.2 Smlouvy poptávku na konkrétní plnění. Dodavatel do 3 pracovních 
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dnů zašle Objednateli nabídku s vyčíslením ceny a doby provádění prací. Po odsouhlasení předmětu plnění objednávky 

Objednatel vystaví objednávku a zašle ji Dodavateli na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 9.2.2 Smlouvy. Každá objednávka 

bude obsahovat ev. číslo této Smlouvy přiřazené jí Objednatelem v záhlaví Smlouvy. Dodavatel je povinen potvrdit 

Objednateli přijetí objednávky obratem a současně ji podepsanou zaslat Objednateli v naskenované podobě e-mailem. 

Součástí objednávky bude popis objednávaných činností a detailní ocenění. 

3.4. Dodavatel se zavazuje: 

3.4.1. zajistit řádný chod systému monitoringu hluku a letových tratí tak, aby bylo možné použití všech jeho 

požadovaných funkcí, 

3.4.2. poskytnout uživatelskou dokumentaci k NTMS (v anglickém, popř. českém jazyce), 

3.4.3. bez vyžádání předávat Objednateli nejpozději 10. den následujícího měsíce uvedené reporty v digitální formě 

(soubory formátu pdf a xlsx) v českém a v anglickém jazyce: 

a) měsíční hodnoty hladin akustického tlaku z leteckého provozu naměřené na jednotlivých stanicích, zvlášť pro 
denní a noční dobu, 

b) denní hodnoty hladiny akustického tlaku z leteckého provozu naměřené na jednotlivých stanicích, zvlášť pro 
denní a noční dobu, 

3.4.4. do 28. 2. následujícího roku po roce hodnoceném bez vyžádání předávat Objednateli reporty uvádějící hodnoty 

hladin akustického tlaku z leteckého provozu naměřené na jednotlivých stanicích, zvlášť pro denní a noční dobu, 

které jsou porovnatelné s aktuálně platnými hygienickými limity stanovenými legislativou ČR. Reporty budou 

poskytovány v digitální formě (ve formátu pdf a xlsx) v českém a v anglickém jazyce, 

3.4.5. do 28. 2. následujícího roku po roce hodnoceném bez vyžádání předávat Objednateli akreditované protokoly 

uvádějící hodnoty hladin akustického tlaku z leteckého provozu naměřené na jednotlivých stanicích včetně 

mobilních, zvlášť pro denní a noční dobu, které jsou porovnatelné s aktuálně platnými hygienickými limity 

stanovenými legislativou ČR. Protokoly budou poskytovány v digitální formě (ve formátu pdf a xlsx) v českém 

jazyce, 

3.4.6. zajistit import historických dat od předchozího dodavatele monitoringu hluku a letových tratí a umožnit jejich 

následné zobrazování v novém prostředí, 

3.4.7. zajistit potřebný obousměrný datový konektor mezi databází CAODB a databází NTMS, 

3.4.8. používat radarová data a data o letech poskytnutá Objednatelem ve specifikovaném formátu, 

3.4.9. provést případnou změnu umístění měřící fixní stanice na základě požadavku Objednatele do 1 měsíce od 

doručení požadavku. Prokazatelně vynaložené adekvátní náklady spojené s přemístěním stanice uhradí 

Objednatel, 

3.4.10. zajistit zobrazování aktuálních podkladových map v topografické a ortofotografické podobě v UI monitorovacího 

systému formou WMS služby. 

4. CENA 

4.1. Objednatel a Dodavatel se dohodli na těchto cenách: 

4.1.1. Částka za 1 měsíc plnění dle čl. 1.2.1 této Smlouvy činí  375.000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc korun 

českých). 

4.1.2. Částka za 1 den měření dle čl. 1.2.2 této Smlouvy činí  2.500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých). 

4.1.3. Částka za 1 hodinu práce dle čl. 1.2.3 této Smlouvy činí  750 Kč (slovy: sedm set padesát korun českých). 

4.1.4. Částka za 1 hodinu práce dle čl. 1.2.4 této Smlouvy činí  950 Kč (slovy: devět set padesát korun českých) včetně 

dalších prokazatelně vynaložených adekvátních nákladů spojených s přemístěním stanice 

(dále jen jako „Cena“ nebo „Ceny“). 

4.2. Činnosti dle čl. 1.2.2 až 1.2.4 této Smlouvy budou účtovány dle skutečnosti za jednotkové ceny uvedené v čl. 4 této Smlouvy. 

4.3. Ceny jsou stanoveny jako konečné a nelze je dále zvyšovat. Ceny zahrnují veškeré související náklady na provádění prací, 

včetně nákladů na cestovné.  

4.4. Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni 

zdanitelného plnění. 

4.5. Ceny zahrnují také odstranění veškerých nedodělků, které se případně vyskytnou v průběhu provádění prací. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cena za provedené práce bude Objednatelem hrazena Dodavateli postupně na základě daňových dokladů vystavovaných 

vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny (dále jen „Faktura“). 

5.2. Nedílnou součástí Faktury budou pro činnosti uvedené v čl. 1.2.2 až 1.2.4 této Smlouvy oběma Stranami podepsané 

objednávky. 

5.3. Den zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, v němž byly práce provedeny. 

5.4. Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu 

ve formátu *.pdf.  

5.5. Doba splatnosti Faktury je 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení Objednateli na adresu: 

Letiště Praha, a. s.  

Evidence faktur 

Jana Kašpara 1069/1 

160 08  Praha 6 

nebo elektronicky e-mailem v *.pdf formátu na adresu: invoices@prg.aero.  

5.6. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního volna a den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných 

právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 284/2009 Sb., o 

platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění 

závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. 

5.7. Řádně doručená Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, 

zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu 

k plnění předmětu Smlouvy věcně správné údaje. Dodavatel je povinen doručit Objednateli Fakturu na v čl. 5.5 této Smlouvy 

uvedenou adresu (ve znění případných pozdějších změn) (dále také jen „fakturační adresa“), a to nejpozději do 10 (deseti) 

dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel má po obdržení Faktury 10 (deset) dní na posouzení toho, zda je 

bezchybně vystavena a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů ČR, či na její vrácení, 

pokud tomu tak není. Vrácením chybně vystavené Faktury se doba splatnosti přerušuje a po doručení opravené Faktury 

Objednateli na fakturační adresu začíná běžet doba nová. 

5.8. Cena bude hrazena přímo na bankovní účet Dodavatele vedený u banky v České republice a specifikovaný v této Smlouvě, 

nebude-li na Faktuře uveden bankovní účet jiný. 

5.9. Práce, které provede Dodavatel v rozporu s ujednáními této Smlouvě, není Objednatel povinen zaplatit. Dodavatel je 

povinen na vyžádání Objednatele a v jím stanoveném termínu odstranit vady takto provedených prací a uhradit Objednateli 

náhradu škody, která mu tím vznikne. 

5.10. Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, Dodavatel: 

5.10.1. bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo 

5.10.2. bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem 

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet vedený Dodavatelem platebních 

služeb mimo území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez DPH. DPH, 

je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet 

příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, 

Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní 

pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny. 

6. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ NTMS 

6.1. Nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před koncem doby implementace NTMS oznámí Dodavatel Objednateli připravenost k 

zajištění celého rozsahu předmětu Smlouvy dle čl. 1. Odpovědná osoba Objednatele uvedená v čl. 9.2.1 této Smlouvy 

v termínu dohodnutém oběma Stranami a za součinnosti Dodavatele ověří, zda implementace NTMS proběhla dle Přílohy 

č. 1 této Smlouvy a prověří funkčnost NTMS dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Po dokončení ověření implementace NTMS nastane 

následující: 

6.1.1. v případě, že implementace byla dokončena bezvadně, Dodavatel vyhotoví akceptační protokol, který obě Strany 

podepíší. Protokol bude vyhotoven ve 2 (dvou) originálech, přičemž každá Strana obdrží jeden výtisk; 
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6.1.2. v případě, že implementace vykazuje vady a nedodělky, které umožňují provoz NTMS, Objednatel předběžně 

podepíše protokol (akceptuje s výhradou) s uvedením všech zjištěných vad a nedodělků včetně termínu pro jejich 

odstranění. Následně bude opakován postup ověření implementace NTMS dle tohoto článku Smlouvy; 

6.1.3. v případě, že implementace vykazuje vady a nedodělky, které neumožňují užívání NTMS, Objednatel nepodepíše 

(neakceptuje) protokol. Obě Strany sepíší zápis, v němž uvedou své odůvodnění neakceptace a dohodnou 

náhradní termín ověření implementace NTMS. 

6.2. Ukončení akceptačního řízení nezbavuje Dodavatele povinnosti odstranit případné vady a nedodělky zjištěné až po 

akceptačním řízení. 

6.3. Termín akceptace je konečným termínem realizace implementace NTMS. Místem akceptace je sídlo Objednatele uvedené 

v této Smlouvě, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

7.1. Objednatel se zavazuje vytvořit Dodavateli podmínky a zajistit přiměřenou součinnost včetně informací nezbytných pro 

plnění předmětu Smlouvy.  

7.2. Dodavatel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí a v rámci EMS (Systém 

environmentálního managementu) zavedeného u společnosti Letiště Praha, a. s., IČO: 282 44 532, se sídlem K letišti 1019/6, 

Ruzyně, 161 00 Praha 6 dle normy ISO 14001, zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit 

poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. 

7.3. Prodlením Objednatele s převzetím předmětu Smlouvy nevzniká Dodavateli právo případnou věc, která je výsledkem NTMS, 

na účet prodlévajícího prodat. 

7.4. Dodavatel je povinen bezodkladně písemně sdělit Objednateli vstup obchodní společnosti Dodavatele do likvidace či zjištění 

úpadku (i hrozícího) Dodavatele. 

7.5. Dodavatel se zavazuje při NTMS dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména zákon č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a zajistit plnění veškerých zákonných povinností v souvislosti 

s prováděnými činnostmi.  

8. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

8.1. Dodavatel se zavazuje provést instalaci webového rozhraní pro NTMS. Dodavatel poskytne ke dni dokončení instalace 

webového rozhraní Objednateli právo softwarové rozhraní pro NTMS užívat formou nevýhradní licence ve smyslu § 2361 

Občanského zákoníku na dobu trvání Smlouvy, bez teritoriálního omezení, a to pro všechny uživatele NTMS.  

8.2. Je-li předmětem této Smlouvy instalace počítačových programů nebo jiného díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů práv duševního vlastnictví (dále jen 

„Autorský zákon“), odpovídá Dodavatel za vypořádání práv z duševního vlastnictví. Dodavatel je povinen zprostit 

Objednatele všech nároků třetích osob, plynoucích v souvislosti s plněním Smlouvy z Autorského zákona a uhradit 

Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s porušením tohoto zákona vznikne. Dodavatel rovněž odpovídá za to, 

že k datu předání nainstalovaných počítačových programů, nebudou tyto obsahovat počítačové viry, malware ani jiné 

škodlivé strojové kódy. 

9. KOMUNIKACE STRAN A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

9.1. Zástupci Stran ve věcech smluvních 

9.1.1. za Objednatele 

9.1.2. za Dodavatele 

9.2. Zástupci Stran ve věcech technických 

9.2.1. za Objednatele 

 V jeho nepřítomnosti: 
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9.2.2. za Dodavatele 

9.3. Zástupce Objednatele i Zástupce Dodavatele může pro komunikaci výše popsanou písemně zmocnit jinou osobu v případě, 

že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno alespoň 3 (tři) dny předem. 

9.4. Kterákoli ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. 

10. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

10.1. V případě, že Dodavatel vlastní vinou nedodrží termín implementace uvedený v čl. 2.1 této Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.2. V případě, že Dodavatel vlastní vinou nedodrží termín zahájení řádného provozu uvedený v čl. 2.1 této Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle čl. 10.1 Smlouvy tímto 

není dotčena. 

10.3. Pokud Dodavatel nedodrží dobu uvedenou v čl. 3.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.  

10.4. V případě nesplnění termínu odstranění každé vady Dodavatelem dle čl. 11.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu za každý den prodlení následovně: 

10.4.1. Priorita 1:   50.000 Kč 

10.4.2. Priorita 2:   10.000 Kč 

10.5. Pokud Dodavatel nedodrží lhůtu pro zahájení měření uvedenou v čl. 3.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 

smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den zpoždění. 

10.6. Strany se dohodly, že maximální limit kumulované částky všech případných smluvních pokut za nedodržení plnění v jednom 

kalendářním měsíci je 50 % z měsíční částky (bez DPH) uvedené v čl. 4.1.1 této Smlouvy. 

10.7. V případě, že Dodavatel poruší čl. 13, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.8. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících, ani na povinnost nahradit škodu, 

prokazatelně způsobenou druhé straně. 

10.9. Smluvní pokuta a náhrada škody. Právo Objednatele požadovat zaplacení náhrady plné výše škody včetně újmy vzniklé 

Objednateli v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou dle této Smlouvy není 

zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinností (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo Objednatele na 

náhradu škody v plné výši. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. 

10.10. V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a tedy by mělo dojít ke vzniku povinnosti 

Dodavatele uhradit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení této Smlouvy, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší. 

10.11. Úrok z úroků. Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají si Strany 

výslovně, že v těchto případech lze požadovat úrok z úroku. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

11.1. NTMS má vady, pokud svým obsahem nebo zpracováním nevyhovuje podmínkám specifikovaným Objednatelem v této 

Smlouvě. 

11.2. Dodavatel je povinen neprodleně potvrdit převzetí požadavku na odstranění vady zaslaného emailem odpovědnou osobou 

Objednatele Dodavateli. Po uplynutí lhůty na potvrzení požadavku začíná běžet lhůta na odstranění vady dle čl. 11.3 této 

Smlouvy. 

11.3. Dodavatel se zavazuje zahájit odstranění vady na základě požadavku Objednatele dle kategorie jeho naléhavosti takto: 

11.3.1. Priorita 1: problém bránící fungování systému nebo jeho části s následkem ztráty, nebo nezískání dat 

i. reakce na problém do:  10:00 hod. následujícího dne po obdržení požadavku  

ii. odstranění problému do: 1 kalendářního dne  
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11.3.2. Priorita 2: problém bránící fungování systému nebo jeho části bez následku ztráty, nebo nezískání dat 

i. reakce na problém do:       12:00 hod. následujícího dne po obdržení požadavku  

ii. odstranění problému do:      3 pracovních dnů 

11.4. V případě, že Dodavatel nemůže z důvodů na straně Objednatele provádět předmět Smlouvy v termínech, rozsahu a kvalitě 

uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit emailem odpovědné osobě 

Objednatele uvedené v čl. 9.2.1 a čl. 9.1.1 této Smlouvy. Zástupce Objednatele následně e-mailem potvrdí Dodavateli přijetí 

tohoto oznámení. 

11.5. V případě, že Objednatel obdrží od Dodavatele zprávu o vzniku příčiny vedoucí k omezení činnosti NTMS dle čl. 11.4 této 

Smlouvy, zavazuje se v co nejkratším termínu příčinu omezení odstranit, a stejným způsobem o tom informovat Dodavatele. 

V časovém intervalu od nahlášení omezení funkce NTMS z důvodu uvedeného v čl. 11.4 této Smlouvy není Objednatel 

oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokuty uvedené v čl. 10.4 této Smlouvy. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1. Pro případ, že Dodavatel při plnění svých povinností podle této Smlouvy přijde do styku s Osobními údaji, zavazuje se tento 

při zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních 

údajů. 

12.2. Objednatel pro účely plnění předmětu této Smlouvy v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů zmocňuje Dodavatele 

jako zpracovatele po dobu účinnosti této Smlouvy ke zpracovávání Osobních údajů zaměstnanců a jiných fyzických osob, 

které jsou ve vztahu k Objednateli (např. členů orgánů Objednatele), a to v rozsahu a způsobem stanovenými příslušnými 

zvláštními zákony (např. zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění apod.) a pouze 

pro tyto účely v těchto zákonech stanovené. 

12.3. Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání Osobních údajů podle tohoto čl. 12 (Ochrana 

osobních údajů) Smlouvy tak, aby Osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o 

ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být 

dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, 

k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití. 

13. OCHRANA INFORMACÍ 

13.1. Strany se dohodly, že informace získané v souvislosti se smluvním vztahem Objednatele a Dodavatele budou považovány 

za důvěrné informace a musí být odpovídajícím způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“).  

13.2. Strany se dohodly, že Dodavatel nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijme taková opatření, která znemožní jejich 

přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

13.2.1. má Dodavatel opačnou povinnost stanovenou zákonem nebo pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního 

orgánu;  

13.2.2. se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících 

z tohoto článku; nebo 

13.2.3. Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace souhlas. 

14. TRVÁNÍ SMLOUVY 

14.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tato 

Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy poslední 

Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového právního předpisu 

účinnosti nejdříve. 

14.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2026. 

14.3. Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost: 

14.3.1. uplynutím doby, na kterou je Smlouva uzavřena, nebo 

14.3.2. Písemnou dohodou Stran, nebo 

14.3.3. odstoupením Objednatele od Smlouvy, pokud 
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i. Dodavatel nepostupuje řádně v plnění svých povinností, takže je zřejmé, že řádný provoz NTMS ve 

stanovené době je ohrožen, 

ii. NTMS má při přebírání vady a tyto nejsou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. 11.3 Smlouvy, ani v přiměřeně 

dlouhé dodatečně poskytnuté lhůtě, 

iii. Dodavatel poruší sjednanou povinnost mlčenlivosti tak, že z toho Objednateli hrozí škoda a/nebo újma. 

14.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že na poskytnutí plnění přestal mít zájem. V tom případě 

má Dodavatel právo na úhradu poměrné části Ceny poskytnutého plnění podle jeho rozsahu do okamžiku odstoupení. 

14.5. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají k okamžiku doručení odstoupení druhé Straně s tím, že se závazek ze Smlouvy 

ruší pouze s účinky do budoucna (ex nunc) a odstoupení od Smlouvy tak nemá vliv na Stranami poskytnutá plnění. 

14.6. Objednatel je ode dne 1. 6. 2022 rovněž oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 6 (šest) 

měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 

Straně. 

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) 

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

(zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“). Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv. 

15.2. Příloha č. 1 – Závazné technické požadavky nebude na základě § 3 odst. 2 písm. b) Zákona o registu smluv v registru v 

registru smluv uveřejněna. 

15.3. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří obchodní tajemství. 

15.4. Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě Zákona o registru smluv, 

nepředstavuje porušení povinnosti dodržovat ochranu Důvěrných informací ve smyslu čl. 13 této Smlouvy. 

15.5. Objednatel je vlastníkem dat získaných v rámci plnění smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu budou všechna tato data 

Dodavatelem předána v dohodnuté formě a čase. 

15.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

15.7. Strany se výslovně dohodly, že: 

15.7.1. Dodavatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na základě písemné 

dohody s Objednatelem. 

15.7.2. Dodavatel není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy. 

15.8. Dodavatel je povinen nejpozději v den uzavření této Smlouvy prokázat, že má zřízeno pojištění na pojistnou částku ve výši 

nejméně 10.000.000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) pro případ obecné odpovědnosti za škodu způsobenou při 

provádění NTMS Objednateli nebo třetí osobě. Uzavřením Smlouvy se Dodavatel též zavazuje, že pojištění bude ve stejném 

nebo větším rozsahu udržovat až do ukončení platnosti této Smlouvy. Dodavatel se po tuto dobu zavazuje Objednateli na 

jeho výzvu do 2 (dvou) pracovních dnů předložit doklad o trvání takového pojištění. 

15.9. Promlčení. Dodavatel jako strana, vůči níž se práva Objednatele jako věřitele ze Smlouvy promlčují, tímto výslovným 

prohlášením prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 (patnácti) let. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, 

nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit 

do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení 

ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat účelu vyjádřenému původním ustanovením 

a touto Smlouvou jako celkem. 

16.2. Vyšší moc.  

16.2.1. Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých závazků vyplývajících ze Smlouvy podmínek z důvodu 

existence okolnosti vyšší moci, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění závazků 

takovéto Stran vyplývající ze Smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto odstavce platí pouze po dobu 

existence takové okolnosti vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům 

Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností vyšší moci. 
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16.2.2. Za okolnost vyšší moci se pokládají takové události, které Strana nemohla v době uzavření Smlouvy předvídat a 

které Straně objektivně brání v plnění jejích smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy. Za okolnosti vyšší 

moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, teroristický čin, živelné události a stávka 

zaměstnanců Objednatele. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje jakékoliv 

prodlení s plněním závazků kterýchkoli dodavatelů či smluvních stran Dodavatele vůči Dodavateli, stávka 

zaměstnanců Dodavatele a dodavatelů a smluvních partnerů Dodavatele, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, 

vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv dodavatele či smluvního 

partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv dodavatele či smluvního partnera 

Dodavatele. 

16.2.3. Nastane-li kterákoliv z okolností vyšší moci popsaná v čl. 16.2.2 této Smlouvy, podnikne Strana, na jejíž straně 

překážka vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální 

činnosti v souladu se Smlouvou, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vyšší moci způsobily. 

Strana se zavazuje druhou Stranu informovat o tom, že nastala okolnost vyšší moci, bez zbytečného odkladu po 

té, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. 

16.2.4. Pokud bude okolnost vyšší moci trvat po dobu delší než 10 (deset) pracovních dnů, zavazují se Strany na 

vzájemném jednání najít s využitím úsilí, které lze rozumně po Stranách požadovat, vhodné řešení nastalé situace. 

16.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní 

dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

16.4. Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající 

nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud 

nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

16.5. 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 vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě 

ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a 

nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

16.6. Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti 

dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

16.7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které 

jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná 

ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 

druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou 

Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

16.8. Změna okolností. Dodavatel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku bere nebezpečí podstatné změny 

okolností, které mohou založit v právech a povinnostech Stran zvlášť hrubý nepoměr. Dodavateli tak nevznikne právo 

domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě takové podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského 

zákoníku. 

16.9. Soud. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem 

této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode 

dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají 

místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a Občanského soudního řádu. 

16.10. Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

16.11. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na 

tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského 

zákoníku (lichva). 

16.12. S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu s ustanovením § 1801 

Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o 

smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

16.13. Ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků vzniklých 

z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno. 

16.14. Odlišně od § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku si Strany sjednávají, že nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je 

způsobilá k započtení. 
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16.15. Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle této Smlouvy nelze použít směnku. 

16.16. Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků podepsaných 

oběma Stranami. Případná změna tohoto ustanovení o změně Smlouvy musí být učiněna také prostřednictvím písemného 

dodatku podepsaného oběma Stranami. 

16.17. Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) 

a Dodavatel 1 (jedno) vyhotovení. 

16.18. Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Závazné technické požadavky. 

 

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ 

SVÝMI PODPISY: 

 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 

    

Podpis:  
__________________________ 

 
Podpis:  

 
__________________________ 

Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA Jméno:  Ing. Libor Ládyš 

Funkce:  předseda představenstva 
Letiště Praha, a.s. 

Funkce:  jednatel společnosti 
EKOLA group, spol. s r.o. 

    

Podpis:  __________________________ Podpis:  ___________________________ 

Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Dipl.-Ing. Bernd van Lier 

Funkce:  místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a.s. 

Funkce:  Jednatel společnosti 
Topsonic Systemhaus GmbH 

 




