
NAl{IT SMLOUVA O DÍLO 

Smlouva o dílo - Zpracování podkladů pro veřejnou 
zakázku „Projekty strukturované a vnitřní kabeláže a 

souvisejících prací v lokalitách ISIK" 
Číslo 2018/294 NAKIT 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

se sídlem 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen: 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 1 O 

04767543 

CZ04767543 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 

bankovní spojení 

(dále jen „Objednatel") 

a 

SITEL, spol. s r.o. 

se sídlem 

provozovna 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen: 

zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení 

(dále jen „Zhotovitel") 

Baarova 975/15, Praha 4 PSČ 140 00 

44797320 

CZ44797320 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 6725 

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě o dílo označováni též jednotlivě jako „Smluvní 
strana" a společně jako „Smluvní strany") 

uzavírají v souladu s§ 1746 odst 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") a v souladu s § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo -
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Zpracování podkladů pro vereJnou zakázku „Projekty strukturované a vnitřní kabeláže a 
souvisejících prací v lokalitách ISIK" (dále jen „Smlouva"). 

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného v režimu 
veřejné zakázky malého rozsahu Objednatelem jakožto zadavatelem, pod názvem 
„Zpracování zadání pro VZ k projektu strukturované a vnitřní kabeláže a souvisejících 
prací v lokalitách IS/K' (dále jen „Zakázka"). Objednatel tímto ve smyslu ustanovení 
§ 17 40 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této
Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

1 Účel a předmět Smlouvy 

1.1 Účelem této Smlouvy je zpracování technických podkladů pro účely veřejných 
zakázek, které Objednatel hodlá realizovat v rámci projektu Informační systém interní 
komunikace (ISIK), jehož předmětem je výstavba komunikačního systému ve 14-ti 
objektech v Praze a jednoho dílčího projektu na propojení Bartolomějská. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí a 
s vynaložením veškeré odborné péče pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování a 
dodání technického zadání pro vypsání veřejné zakázky ,,Projekty strukturované a 
vnitřní kabeláže a souvisejících prací v lokalitách IS/K", a to v objektech a dle 
specifikace dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „Podklady pro projekty"). Předmět 
plněni je přitom rozdělen do patnácti (15) dílčích plnění, a to dle projektů tak, jak je 
popsáno v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

Nedílnou součástí předmětu plnění je též provedení místního šetření v objektech 
uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, jehož cílem je aktualizace zohledňující 
současný stav a posouzení stávajícího stavu objektů vzhledem k požadavkům 
projektu ISIK. Výsledky místního šetření budou zohledněny v Podkladech pro projekty. 

(Dále souhrnně jen jako „Dílo" nebo „Předmět plnění.") 

1.3 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele řádně a včas provedený 
Předmět plnění převzít a zaplatit za podmínek v této Smlouvě uvedených Cenu 
uvedenou v čl. 2 této Smlouvy. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Předmět plnění za podmínek 
uvedených v této Smlouvě a za podmínek definovaných Objednatelem jakožto 
zadavatelem v zadávací dokumentaci zakázky a za podmínek nabídnutých 
Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení. 

1.5 Smluvní strany tímto berou na vědomí, že podmínky stanovené v zadávací 
dokumentaci zakázky a v nabídce Zhotovitele podané v rámci shora uvedené zakázky 
jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku, přičemž 
Smluvní strany prohlašují, že tyto podmínky jsou jim s ohledem na realizované 
zadávací řízení známy. Součástí těchto podmínek je též dokument Projekt Informační 
systém interních komunikací (souhrnná zpráva z MŠ) (dále jen „Souhrnná zpráva"). 

1.6 Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo evidenční objednávky 
(EOBJ) na celý rozsah plnění dle této Smlouvy, která má pouze evidenční charakter 
pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění Smlouvy. Číslo této EOBJ je Zhotovitel 
povinen uvádět na daňovém dokladu (faktuře) - viz bod 3.3 této smlouvy. 

2 Cena 

2.1 Celková cena za poskytnutí Předmětu plnění Zhotovitelem činí 188 000,- Kč bez DPH 
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(slovy: jednostoosmdesátosmtisíc korun Českých). Sjednaná celková cena je cenou 
konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna. 

2.2 Všechny ceny jsou uváděny v české měně (Kč) a bez DPH, přičemž DPH bude 
připočítána dle sazby DPH platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle 
příslušných předpisů. 

2.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena za Předmět plnění již 
v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovítele spojené s poskytováním Předmětu 
plnění. Součástí ceny jsou i činnosti, které ve Smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, 
ale Zhotovitel, jakožto odborník, o nich ví nebo má vědět, neboť jsou nezbytné pro 
poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy. 

3 Platební podmínky 

3.1 Cena za předmět plnění dle čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy bude uhrazena po úspěšném 
splnění Předmětu plnění, tedy po akceptaci Zhotovitelem zpracovaných Podkladů pro 
projekty ze strany Objednatele, a to na základě daňového dokladu (faktury). 

3.2 Daňový doklad (fakturu) je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, co bude 
Předmět plnění akceptován Objednatelem, tedy nejdříve po podpisu Akceptačního 
protokolu dle čl. 5 odst. 5.1. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu 
Akceptačního protokolu Objednatelem. 

3.3 Daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti řádného 
daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména § 29 zákona o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zejména tyto údaje: 

• číslo Smlouvy;

• číslo objednávky - EOBJ (dle čl. 1. odst. 1.6 této Smlouvy);

• popis fakturovaného Předmětu plnění a cenu Předmětu plnění;

• platební podmínky v souladu se Smlouvou;

• přílohou bude Akceptační protokol (dle čl. 5 odst. 5.1 této Smlouvy).

3.4 Daňové doklady (faktury) budou zasílány Zhotovitelem spolu s veškerými 
požadovanými dokumenty Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich vystavení 
následujícími způsoby: 

a) v elektronické podobě se zaručeným el. podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, na adresu:

faktury@nakit.cz 

b) doporučeným dopisem na následující adresu:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 01 Praha10

3.5 Platba bude provedena v české měně formou bankovního převodu na účet Zhotovitele 
uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

3.6 Splatnost faktury vystavené na základě této smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů 
od jejího doručení. 

3.7 V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli. Lhůta 
pro její splatnost se tímto přerušuje a nová lhůta v délce třicet (30) kalendářních dnů 
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počne plynout od data doručení nově vystavené/opravené faktury Zhotovitelem. 

3.8 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu za Služby. 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, 
že poskytovatel zdanitelného plnění, tj. Zhotovitel dle této Smlouvy je nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), nebo má-li být platba za zdanitelné 
plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na 
bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce 
zdanitelného plnění, tj. Objednatel dle této Smlouvy oprávněn část ceny odpovídající 
dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu 
§ 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena
část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty.· Úhrada ceny plnění
(základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce
VOP bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle Smlouvy.

3.1 O Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele 
požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na 
který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné 
plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění 
dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) 
zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. 
V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet 
dnem doručeni opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního 
účtu Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

4 Doba, místo a podmínky plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.2 této 
Smlouvy bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

4.2 Výstupem Díla jsou Podklady pro projekty zpracované v rozsahu stanoveném 
v Příloze č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do čtyř (4) kalendářních 
týdnů ode dne účinnosti Smlouvy předat Objednateli předběžný návrh Podkladů pro 
projekty obsahující všech 15 dílčích plnění, a to pro účely připomínkovacího řízení ze 
strany Objednatele. Objednatel sdělí své připomínky k předběžnému návrhu 
nejpozději do dvou (2) kalendářních týdnů od jeho předání. Zhotovitel je povinen 
připomínky zapracovat do jednoho (1) kalendářního týdne od jejich sdělení, nebude-li 
v rámci připomínkovacího řízení k předběžnému návrhu Podkladů pro projekty 
Smluvními stranami dohodnut jiný termín. 

4.3 Dílo se považuje za řádně provedené dnem podpisu Akceptačního protokolu 
Objednatelem v souladu s čl. 5 této Smlouvy 

4.4 Předmět plnění bude realizován zejména v objektech dle bodu 3 Přílohy č. 1 této 
Smlouvy. Zpracované Podklady pro projekty, které jsou výstupem Díla, budou 
předány Objednateli v jeho sídle, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, a to 
ve třech (3) listinných vyhotoveních a ve dvou (2) elektronických zpracováních (CD, 
DVD, USB disk) obsahujících veškeré dokumenty relevantní pro poskytnutí Předmětu 
plnění. 
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5 Předání a převzetí Předmětu plnění a akceptační procedura 

5.1 Předání a převzetí Díla ve formě zpracovaných Podkladů pro projekty proběhne na 
základě akceptace Předmětu plnění poté, co proběhne připomínkovací řízení dle čl. 4 
odst. 4.2 této Smlouvy. K akceptaci dojde na základě odsouhlasení a podepsání 
akceptačního protokolu, který vystaví Zhotovitel ke dni dodání zpracovaných finálních 
Podkladů pro projekty (obsahujících všech 15 dílčích plnění), tj. Podkladů pro projekty 
se zapracováním připomínek Objednatele (dále jen „Akceptační protokol"). 

5.2 Zhotovitel je Objednateli povinen předat veškeré další případné dokumenty nezbytné 
pro řádné poskytnutí Předmětu plnění. Veškeré tyto dokumenty budou v českém 
jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím. 

5.3 Objednatel je oprávněn odmítnout akceptaci Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.2 této 
Smlouvy, pokud má jakékoliv vady. V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí 
akceptace písemně Zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
termínu předání Podkladů pro projekty. Na následné opětovné předání a akceptaci 
Předmětu plnění se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku 5. Smlouvy. Pokud 
Objednatel uplatní písemný nárok na odstranění vad Předmětu plnění, zavazuje se 
Zhotovitel tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) 
pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel jinak. 

5.4 Smluvní strany sjednávají, že k podpisu Akceptačního protokolu jsou oprávněny osoby 
uvedené v čl. 6. odst. 6.1 této Smlouvy. 

6 Kontaktní osoby 

6.1 Kontaktními osobami Objednatele a Zhotovitele pro účely této Smlouvy jsou: 

Za Objednatele: 

Za Zhotovitele: 

 

6.2 Pouze kontaktní osoby Smluvních stran a jejich zástupci jsou oprávněni vznášet vůči 
druhé Smluvní straně požadavky související s poskytováním Předmětu plnění. 
Kontaktní osoby jsou oprávněné rovněž přebírat plnění poskytnuté na základě a 
v souladu s touto Smlouvou. 

6.3 V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna neprodleně o této 
skutečnosti písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna kontaktních osob 
a/nebo jejich kontaktních údajů je účinná ke dni, v němž bude doručeno oznámení o 
takové změně druhé Smluvní straně. Po dobu své nepřítomnosti je kontaktní osoba 
oprávněna pověřit jinou osobu disponující stejnou nebo vyšší kvalifikaci. 
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7 Sankce 

7.1 V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím Předmětu plnění v termínech 
stanovených dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat od 
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

7.2 V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele, která zakládá nárok 
Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na 
skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od Smlouvy, oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
takové povinnosti. 

7.3 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se mlčenlivosti nebo ochrany 
obchodního tajemství nebo osobních údajů, je Objednatel oprávněn požadovat od 
Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč. 

7.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění. 

7.5 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé 
škody a ušlý zisk v celém rozsahu způsobené škody. 

7.6 Vyúčtování smluvní pokuty/úroků z prodlení - penalizační faktura, musí být druhé 
Smluvní straně zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 
třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury. Uhrada smluvní 
pokuty/úroků z prodlení se provádí bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní 
strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany. 

7.7 Objednatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy v 
případě neuhrazení smluvní pokuty ze strany Zhotovitele oprávněn využít institut 
započtení vzájemných pohledávek. 

8 Další závazky Smluvních stran při plnění předmětu této Smlouvy 

8.1 Zhotovitel se zavazuje: 
• informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění

dle této Smlouvy,
• plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
• požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této

Smlouvy,
• na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o

schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech
je možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

8.2 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této Smlouvy svědomité a s řádnou a 
odbornou péčí. Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty 
své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Při poskytování služeb je 
Zhotovitel vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými právními předpisy a 
pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy 
Objednatele. Zhotovitel potvrzuje, že Objednatel mu před podpisem této Smlouvy 
předal všechny podklady nutné k řádnému provedení služeb. Zhotovitel je povinen při 
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výkonu své činnosti včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 
pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo 
obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění 
trvá na svých pokynech, Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této 
příčinné souvislosti. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá 
obchodní pověst a obchodní firma Objednatele. Při poskytování služeb musí Zhotovitel 
vždy sledovat zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a 
to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech 
oblastech jeho činnosti. 

8.4 Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě 
odkazy na obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i 
nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího · písemného souhlasu 
Objednatele. 

8.5 Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 a § 2007 
Občanského zákoníku, uvědomí Zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů od jejího vzniku, o této skutečnosti a její 
příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude 
Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících z této Smlouvy v rozsahu 
svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro 
realizaci plnění dle této Smlouvy. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle 
než patnáct (15) kalendářních dní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

8.6 Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeji vůli ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je Smluvní strana povinna o vzniku, 
důsledcích a zániku takové překážky druhou Smluvní stranu neprodleně informovat. 
Zpráva musí být podána písemně, neprodleně 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.

8.7 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto 
Smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické 
podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu na adresy či telefonní čísla 
Smluvních stran uvedená v čl. 6 této Smlouvy. 

8.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění této Smlouvy. 

9 Poddodavatelé 

9.1 Pokud Zhotovitel realizuje Předmět plnění dle této Smlouvy prostřednictvím 
poddodavatele nebo poddodavatelů, je povinen zajistit, aby všichni poddodavatelé 
měli platná příslušná oprávnění, certifikace, licence, odbornou kvalifikaci a dostatek 
odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro poskytování příslušných částí Předmětu 
plnění dle jejich smluv se Zhotovitelem. 

9.2 Poskytuje-li Zhotovitel Objednateli Předmět plnění dle této Smlouvy prostřednictvím 
poddodavatele, je za veškerá taková plnění poddodavatele odpovědný Zhotovitel sám, 
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jako kdyby tato plnění byla poskytována Zhotovitelem. Žádná poddodavatelská 
smlouva nezakládá smluvní vztahy mezi Objednatelem a poddodavatelem. 

Pokud Objednatel shledá, že plnění předmětu Smlouvy uskutečněné poddodavatelem 
nedosahuje potřebných kvalit, je vadné nebo nevykazuje jiné náležitosti požadované 
Objednatelem, nebo že sám poddodavatel není subjektem kompetentním pro 
provádění plnění z této Smlouvy, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel neprodleně 
svěřil takto identifikovanou část plnění jinému poddodavateli, nebo se ujal této části 
plnění sám. 

9.4 Zajištění plnění, která Zhotovitel svěří poddodavateli, není poddodavatel oprávněn 
zadat třetím osobám. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost poddodavatele 
upozornit před uzavřením poddodavatelské smlouvy a odpovídá za její dodržování. 

9.5 Uzavření jakékoliv poddodavatelské smlouvy nebo uskutečnění. jakéhokoliv smluvního 
plnění poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, případně 
jakákoliv změna v osobě poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, budou považovány za podstatné porušení této Smlouvy. 

10 Důvěrné informace a ochrana osobních údajů 

10.1 Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních 
kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se Smluvními stranami, se kterými 
se Smluvní strany seznámí při realizaci předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou s nimi přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Smluvní strany se 
zavazují zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které označí 
jako důvěrné dle § 1730 Občanského zákoníku, a to až do doby, kdy se informace této 
povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením 
povinností mlčenlivosti (dále jen „Důvěrné informace"). 

10.2 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace druhé Smluvní strany jiným 
subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu bez 
předchozího písemného souhlasu. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je 
výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním 
Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném 
rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly 
uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. To neplatí, pokud 
mají být Důvěrné informace zpřístupněné pouze za účelem plnění Smlouvy, na 
základě obecného závazného předpisu, a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytně 
nutném pro řádné plnění Smlouvy či naplnění jejího účelu. 

10.3 Pokud bude druhé Smluvní straně uděleno předchozí písemné svolení ke zpřístupnění 
Důvěrných informací, zajistí smluvně ochranu Důvěrných informací tak, aby byla 
minimálně na stejné úrovni, jakou sama poskytuje ve smyslu odst. 10.1 a 10.2 tohoto 
článku této Smlouvy. 

10.4 Smluvní strany budou za Důvěrné informace považovat též veškeré informace 
vzájemně poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě, ať již v ústní, písemné, 
grafické, elektronické či jiné formě, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti 
s touto Smlouvou, a to bez ohledu, zda jsou nebo nejsou označené za Důvěrné 
informace. 

10.5 V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 Občanského zákoníku, 
použijí smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži. 

10.6 Poškozená Smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí takovýmto jednáním 
druhé Smluvní strany vznikne. 
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Povinnost plnit ustanovení tohoto článku této Smlouvy se nevztahuje na informace, 
které: 

a) mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

b) byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení;

c) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti
jedné ze Smluvních stran;

d) příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana;

e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním
orgánem na základě zákona;

f) Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti
(např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv
nebo plnění povinností stanovených právními předpisy;

g) jsou Smluvní strany povinny sdělit svému zakladateli.

10.8 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. 

10.9 V případě, že se kterákoliv Smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude 
mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací neoprávněné 
osobě, je povinna o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou Smluvní 
stranu. 

10.1 O Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem 
fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob 
poskytnuté ve Smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v 
rámci Smlouvy, pouze a výhradně pro účely související s plněním Smlouvy, a to po 
dobu trvání této Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů po dobu 
delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. Zhotovitel je povinen informovat 
obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním Smlouvy 
Objednateli předává. 

10.11 Zhotovitel nepředává Objednateli v rámci poskytnutí Předmětu plnění kromě případu 
uvedeného v odst. 10.1 O tohoto článku Smlouvy žádné další osobní údaje. V případě, 
že součástí Předmětu plnění bude předání osobních údajů podléhajících ochraně dle 
příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, je Zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost Objednatele předem písemně upozornit a Objednatel je oprávněn dle 
svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout. 

10.12Pro případ, že Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k takovým 
informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních 
předpisů, je Zhotovitel oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v 
rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat se 
zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů Objednatele jako správce 
osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit 
jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, 
pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. 

10.13Vzníkne-li v souvislosti s předáváním osobních údajů povinnost uzavřít mezi 
Smluvními stranami smlouvu o zpracování osobních údajů a není-li taková smlouva 
mezi Smluvními stranami dosud uzavřena, zavazují se Smluvní strany smlouvu o 
zpracování osobních údajů neprodleně uzavřít v souladu s požadavky Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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). 
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11 Práva duševního vlastnictví 

11.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevypověditelnou, výhradní licenci k 
vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám jakýchkoliv dokumentů, 
stanovisek, listin či návrhů vztahujících se k Předmětu plnění Smlouvy nebo 
vytvořených v souvislosti s nimi Zhotovitelem či jeho poddodavateli, jež podle obecně 
závazných právních předpisů představují autorská díla nebo práva pořizovatele k jím 
pořízené databázi (dále jen „Předměty ochrany"), včetně práva upravovat a měnit 
takovéto Předměty ochrany, a to ke dni podpisu Akceptačního protokolu 
Objednatelem. Licence dle této Smlouvy bude Zhotovitelem poskytnuta na dobu trvání 
majetkových práv autorských. Licence dle tohoto článku Smlouvy není množstevně ani 
územně omezena. 

11.2 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel může licenci podle tohoto článku Smlouvy 
zcela nebo zčásti, úplatně, či bezúplatně poskytnout jakékoli třetí osobě, a to formou 
poskytnutí podlicence dle § 2363 Občanského zákoníku nebo toto právo na jakoukoli 
třetí osobu postoupit dle § 2364 Občanského zákoníku, přičemž Objednatel je 
oprávněn zmocnit tyto třetí osoby k dalšímu podlicenčnímu převodu těchto práv či k 
jejich postoupení. 

11.3 Objednatel není ve svých právech k užití Předmětů ochrany nijak omezen. Objednatel 
je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele Předměty ochrany, nebo jejich části upravovat či 
doplňovat. 

11.4 Zhotovitel není oprávněn Předměty ochrany nebo jejich části jakkoliv rozšiřovat bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Přenechání Předmětů ochrany nebo 
jejich částí Zhotovitelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

11.5 Zhotovitel odpovídá za to, že plnění předmětu Smlouvy nezasahuje a nebude 
zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, a to pro jakékoliv využití plnění v české republice i v zahraničí. 

11.6 Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že odměna za 
poskytnutí licence dle tohoto článku Smlouvy je již plně zahrnuta v ceně dle čl. 2 této 
Smlouvy. 

12 Doba trvání Smlouvy 

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy 
v registru smluv zajistí Objednatel. Smlouva je uzavřena na dobu do splnění 
povinností Smluvních stran ze Smlouvy vyplývajících. 

12.2 Předčasně ukončit účinnost této Smlouvy lze ze zákonných důvodů, písemnou 
dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo jednostranným odstoupením v případě 
podstatného porušení Smlouvy. 

12.3 Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele 
na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména: 

nedodržení právních předpisů Zhotovitelem při poskytování Předmětu plnění; 

prodlení Zhotovitele s poskytováním Předmětu plnění, z důvodů spočívajících 
výlučně na straně Zhotovitele po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů; 
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porušení jakéhokoli závazku nebo povinnosti Zhotovitele dle článku 1 O. této 
Smlouvy; 

porušení jakékoli povinností Zhotovitele dle článku 11. této Smlouvy; 

uzavření jakékoliv poddodavatelské smlouvy nebo uskutečnění jakéhokoliv 
smluvního plnění poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, případně jakákoliv změna v osobě poddodavatele bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, ve smyslu článku 9. Smlouvy; 

postup Zhotovitele při poskytování Předmětu plnění v rozporu s oprávněnými 
pokyny Objednatele. 

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že 

vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v. němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, kdy je Objednatel, přes 
písemné upozornění Zhotovitele, v prodlení s úhradou faktury vystavené na základě a 
v souladu s podmínkami této Smlouvy déle než šedesát (60) kalendářních dnů od 
písemného upozornění. 

12.6 Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od Smlouvy 
příslušné Smluvní straně. 

12.7 Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět, i bez uvedení důvodu, 
na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet dnem 
doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

12.8 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, 
náhrady škody a jiných nároků a jiné přetrvávající závazky. 

12.9 V případě jakéhokoliv skončení smluvního vztahu podle Smlouvy, je Zhotovitel vždy 
povinen neprodleně předat Objednateli veškeré věci a dokumenty, vztahující se k 
plnění této Smlouvy nebo poskytnuté za účelem plnění předmětu Smlouvy, nejpozději 
však do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení smluvního vztahu. 

13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem české republiky, zeJmena příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se na způsobu řešení vzájemného sporu, dohodly se Smluvní 
strany, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud 
příslušný dle místa sídla Objednatele. 

13.3 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky 
ke Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami. 

13.4 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních 
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služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.
13.5 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část se stane neplatným či

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost čí
vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá
přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od
dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem
co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno. 

13.6 Tato Smlouva je vyhotovena v 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu,
z nichž obdrží Zhotovitel a Objednatel po dvou vyhotoveních. 

13. 7 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné
ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této
Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně,
na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených
skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 

13.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace plnění

Za Objednatele

V Praze dne: � , J..o . �"F

 

V Praze dne: 2 5 -10- 2018

Národní 
informační 

agentura 
technologie, 

pro 
s. p. 

komunikační a

Za Zhotovitele

V Praze dne: /.,Y /O. .J'B

SITEL, spol. s r.o.

SITEL, spol. sr.o. 
Nad EleklramOU 1526/45 
106 00 Praha 10 
tel.: 267 198 111 
OIÓ: CZ44797320 162 
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Příloha č. 1 - Specifikace plnění 

1. Úvodní informace

SMLOUVA O DÍLO 

Projekt Informační systém interní komunikace (dále jen „projekt ISIK") řeší výstavbu 
komunikačního systému ve 14 objektech v Praze. Předpokladem výstavby je vybavení 
dotčených objektů strukturovanou kabeláží vyhovující přenosovým rychlostem 1 Gbps 

v horizontální (uživatelské) struktuře a 1 0Gbps ve vertikální struktuře. Dalšími předpoklady 
jsou přivedení napájení do technologických místností a dostatečné chlazení technologických 
místností. 

Splnění uvedených předpokladů bude předmětem čtrnácti dílčích projektů dle jednotlivých 

lokalit a jednoho dílčího projektu na propojení Bartolomějská, tj. propojení vybraných lokalit 
pomocí optických tras. Rozsah dílčích projektů není jednotný a závisí na stupni připravenosti 

jednotlivých lokalit. 

2. Bližší specifikace Předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování technického zadání pro vypsání veřejné zakázky 
11

Projekty 

strukturované a vnitřní kabeláže a souvisejících prací v lokalitách ISIK". 

2.1 Předmět plnění zahrnuje: 

Vypracování technického zadání pro zpracování čtrnácti (14) dílčích projektů pro 
jednotlivé objekty dle bodu 3 této Přílohy. 

Vypracování technického zadání pro zpracování projektu optického propojení lokalit v 
ulici Bartolomějská a Na Perštýně. Osm (8) lokalit ISIK se nachází v těsném sousedství 

v ulicích Bartolomějská a Na Perštýně (lokality uvedené pod č. 1. - 8. bodu 3 této 
Přílohy). Tyto lokality je požadováno propojit optickou konektivitou - bližší informace 

jsou uvedeny v Souhrnné zprávě. Optické propojení je požadováno realizovat 
hvězdicově optickými kabely typu SM (Single Mode). 

Celkem se tedy jedná o 15 dílčích plnění (dále jen souhrnně jako „Podklady pro projekty"). 

2.2 Zpracované Podklady pro projekty musí obsahovat veškeré potřebné podklady pro 

vypsání veřejných zakázek na zpracování technologických projektů a budou členěny 
do struktury: 

a) Strukturovaná kabeláž (horizontální i vertikální) - dále jen .,SK"

• popis objektu;

• popis připojení objektu do páteřní sítě;

• popis stávajícího stavu SK, resp. její části, v případě využití pro nově budovanou
SK pro ISIK;

• stanovení uživatelských požadavků;

• stanovení technických podmínek pro SK.

b) Popis technologických místností - dále jen 
11
TM"

• připojení TM k páteřnímu prvku;

• popis a umístění stojanů pro SK;

• umístění aktivních prvků SK;
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• stanovení požadavků na napájení, chlazení apod.

c) Ostatní

SMLOUVA O DÍLO 

• stanovení souvisejících podmínek s realizací SK (technologická a stavební
připravenost);

• budou uvedeny požadavky od koncových uživatelů, které budou uplatněny
v průběhu místního šetření.

3. Místa plnění

1. Praha 1 - Bartolomějská 7
2. Praha 1 - Bartolomějská 4
3. Praha 1 - Bartolomějská 6
4. Praha 1 - Bartolomějská 8
5. Praha 1 - Bartolomějská 12

6. Praha 1 - Bartolomějská 14

7. Praha 1 - Na Perštýně 11

8. Praha 1 - Na Perštýně 9
9. Praha 1 - Jindřišská 34/967
1 O. Praha 4 - Na Pankráci 1623/72
11. Praha 4 - nám. Hrdinů 1634/3-4
12. Praha 5- Na Saních 1304
13. Praha 5 - Elišky Přemyslovny 1259

14. Praha 7 - Nad štolou 936/3

4. Skutečnosti, které je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci Předmětu plnění

4.1 Místní šetření v objektech 

V objektech již v minulosti proběhlo předběžné místní šetření - bližší informace jsou 
uvedeny v Souhrnné zprávě. Je požadováno provedení aktualizace zohledňující 
současný stav a posouzení stávajícího stavu objektů vzhledem k požadavkům projektu 
ISIK. 

4.2 Specifikace požadavků na SK - vertikální kabeláž, horizontální kabeláž (vč. stojanů a 
pasivních rozvaděčů) 

- počet zásuvek SK musí odpovídat požadavkům uživatele;
- zásuvky osazené telefonem budou připojeny na PoE switche umístěné v TM;
- horizontální (uživatelská) SK musí umožňovat přenos rychlostí 1 Gbps;

- nově budovanou horizontální SK je požadováno realizovat minimálně kabeláží
Cat5e;

- vertikální kabeláž musí umožňovat přenos rychlostí 1 0Gbps;
- nově budovanou vertikální kabeláž je požadováno realizovat optickými kabely typu

SM;

- požadavek na vertikální kabeláž představuje obměnu stávající optické kabeláže
nevyhovující pro rychlost 10Gbps za novou včetně dodání optických rozvaděčů;

- do TM je požadováno přivést vždy dva samostatné napájecí přívody 230 V se
samostatným jištěním pro napájení aktivních prvků.
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Horizontální kabeláž je ve většině objektů stávající. V lokalitách Na Perštýně 11, Na 
Baních a Elišky Přemyslovny je požadováno dobudování chybějící kabeláže v části 
objektu. 

V lokalitě Nad Štolou je požadována výstavba chybějící části SK v objektu. 

4.3 Specifikace požadavků na nezbytné stavební práce 

Viz Souhrnná zpráva - část lokalita Nad štolou. 

4.4 Specifikace požadavků na technologické místnosti 

- rozměry TM musí vyhovovat předpokládané osazované technologii;

- technologie bude instalována ve stojanech o minimálních rozměrech
42Ux800x800.

4.5 Specifikace požadavků na přivedení napájení, příp. nezbytné posílení elektroinstalace 

V TM je požadováno zajistit vždy dva samostatné napájecí přívody 230 V 
z podružného rozvaděče Uističe 16A/char. B). 

4.6 Specifikace požadavků na chlazení technických místností 

Chlazení TM musí odpovídat osazeným aktivním prvkům (PoE switche, počty portů 
dle počtu napojených uživatelů). 
Bližší upřesnění požadovaného plnění vychází z přiložené Souhrnné zprávy. 
Nepožaduje se řešení návrhu UPS. 

5. Práce předpokládané v jednotlivých objektech

č. Lokalita 
Místní Vertikální Horizontální Stavební 

Napájení Klimatizace 
Technické 

šetření SK SK práce zadání 

1 Bartolomějská 7 X X X X X 

2 Bartolomějská 4 X - - - X X X 

3 Bartolomějská 6 X - - X X X 

4 Bartolomějská 8 X - X X X 

s Bartolomějská 12 X X - X X X 

6 Bartolomějská 14 X - - - X X X 

7 Na Perštýně 11 X - X - X X X 

8 Na Perštýně 9 X - - - X X X 

9 Jindřišská 967 /34 X X - - X X X 

10 Na Pankráci 1623/72 X X - - X - X 

11 nám. Hrdinů 1634/3-4 X X - X X X 

12 Na Baních 1304 X X X - X X X 

13 Elišky Přemyslovny 1259 X X X - X X X 

14 Nad štolou 936/3 X X X X X X X 

15 Propojení Bartolomějská X X - - - X 

6. Způsob plnění Díla

Podklady pro projekty zpracuje Zhotovitel do vlastnoručně zhotovených situačních plánků 
(stavební plány nebudou poskytnuty). 

Zpracované Podklady pro projekty pro jednotlivá dílčí plnění budou předány v podobě a 
množství: 
- listinné: 3x (výtisky/paré) + elektronické: 2x (CD, DVD, USB disk).




