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Smlouva o dílo č. 844 – 2016 - 10020  
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

 
Smluvní strany 

 
  Objednatel:    Česká republika - Ministerstvo zemědělství  

 Sídlo     Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 117 05 
 Zastoupená:    Ing. Petrem Kutálkem, 

ředitelem odboru bezpečnostní politiky a 
krizového řízení   

       
Zástupce pro věci technické: Ing. Ivana Bejdová, Ph.D. 

vedoucí oddělení krizového řízení, odboru 
bezpečnostní politiky a krizového řízení 
a  
 

 
 IČ:     00020478 
 DIČ:     není plátcem DPH 
 Bankovní spojení:   ČNB, centrální pobočka 
      č.ú. 1226-001/0710 
       
      (dále jen „objednatel“) 
         

 
na straně jedné 

a 
 
 
 Zhotovitel:    TLP, spol. s r.o. 
 Zapsána v: obchodním rejstříku Městského soudu  

v Praze, oddíl C, vložka 4381,  
 Sídlo:     Nučická 1746/9, Praha 10, PSČ 100 00 
 Zastoupená:    Zdeněk Čejka, 
      jednatel společnosti 
  

Zástupce pro věci technické:  Ing. Zdeněk Teplý    
       
 
 IČ:     43003923 
 DIČ:     CZ43003923 
 Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxx 
       

  (dále jen „zhotovitel“) 
 

 
na straně druhé  

uzavírají tuto smlouvu 
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Článek 1 
Předmět a účel smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odstavci 1.2 
 a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zpracovat aktualizaci dokumentu „Krizový plán Státní 
veterinární správy České republiky“, rozsah zpracování je uveden v příloze č. 1, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. 

1.3 Účelem smlouvy je zpracování (aktualizace) dokumentu „Krizový plán Státní 
veterinární správy České republiky“ v návaznosti na novelizaci zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 
odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon). 

 

Článek 2 
Místo plnění a provádění díla, doba plnění, předání a převzetí díla, přechod vlastnictví  

2.1 Místem plnění díla je Česká republika. 

2.2 Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen upozornit 
na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Objednavatel je oprávněn 
provádění díla průběžně kontrolovat, na zjištěné nedostatky upozorní písemně 
zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen ve lhůtě 
stanovené objednavatelem vyhovět.  

2.3 Doba plnění díla začíná bezprostředně po podpisu této smlouvy. 

2.4 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pro věci technické k odsouhlasení návrh
 harmonogramu prací v termínu do 31. 10. 2016. 

2.5 Kontrolní dny se uskuteční v termínech do 14. 11. 2016 a do 28. 11. 2016 v sídle 
objednatele. Při kontrolním dnu předloží zhotovitel objednateli rozpracovanou část 
díla. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději dne 9. 12. 2016 a to ve dvou tištěných 
vyhotoveních a na jednom kusu CD ve formátu MS Office, Word, případně Excel 
v sídle objednatele zástupci objednatele. 

2.7 O převzetí díla bude objednatelem vyhotoven finální protokol o převzetí a předání 
díla podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí je seznam zjištěných vad 
a nedostatků. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedostatky odstranit ve  lhůtě 
uvedené v protokolu o převzetí a předání díla. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující jakékoliv vady a nedostatky. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas a řádně a odpovídá za jeho kvalitní 
a odborné provedení, tj. odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti určené touto 
smlouvou, obecně závaznými právními přepisy, technickými normami a případnými 
písemnými pokyny objednatele na základě této smlouvy. 
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2.9 Vlastnické právo k dílu specifikovanému v článku 1 přechází ze zhotovitele na 
objednatele převzetím díla na základě protokolu o převzetí a předání díla. 

 

Článek 3 
Cena díla, platební podmínky a fakturace 

3.1 Cena za řádně a včas provedené dílo stanovené v článku 1 této smlouvy je 
stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů jako cena smluvní a činí částku 217 800,- Kč včetně DPH (slovy 
dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých), z toho: 

- cena bez DPH 180 000,- Kč 
   - DPH (21%) 37 800,- Kč 

   - celková cena včetně DPH 217 800,- Kč 

3.2 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jen po řádném splnění a předání díla 
dle článku 1 a 2. 

3.3 Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby 
DPH. 

3.4 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla bezhotovostně a to jen po řádném 
splnění a předání a jeho převzetí podle článku 1 a článku 2 smlouvy a na základě 
řádně vystavené faktury doručené do sídla objednatele. Toto dílo musí být 
odsouhlaseno objednatelem. Faktura musí být do sídla objednatele doručena 
nejpozději do 12. 12. 2016. 

3.5 Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než objednatel převezme bezvadné 
a objednatelem odsouhlasené dílo. 

3.6  Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 dnů po doručení faktury za dílo, jejíž 
přílohou bude protokol o převzetí a předání díla podepsaný oběma smluvními 
stranami.  

3.7 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti v § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat informace 
povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 občanského zákoníku. Nebude-li 
účetní doklad obsahovat smlouvou nebo zákonem stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní 
lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené 
faktury. 

3.8 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

3.9 Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  
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Článek 4 

Odpovědnost za vady díla, záruční doba 

4.1 Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořené na základě smlouvy je úplné a že jeho 
vlastnosti odpovídají vlastnostem díla sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost díla od okamžiku protokolárního převzetí a předání díla 
po dobu 36 (třicetišesti) měsíců. 

4.2 V případě, že předané dílo vykazuje vady, objednatel tyto vady písemně u zhotovitele 
reklamuje. Písemná forma reklamace je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci 
musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede 
zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení písemné 
reklamace. 

 

Článek 5 
Mlčenlivost a finanční kontrola 

5.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním 
smlouvy s výjimkou dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

5.3 Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek své činnosti, která je předmětem plnění podle 
této smlouvy jiným osobám než objednateli, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak.  

5.4 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit před třetími osobami 
chráněné informace, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci plnění 
předmětu smlouvy. Tyto informace musí být jako chráněné označeny.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne třetím 
osobám písemné materiály ani jiné informace a skutečnosti v nich obsažené, které 
objednatel označí jako informace a písemné materiály chráněné. 

 

Článek 6 
Licenční ujednání 

6.1 Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících 
licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by 
vytvořením díla teprve vznikla.  
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6.2 Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užitím díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména 
pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.  

6.3 Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně. 

6.4 Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako 
výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.  

6.5 Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela 
nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6.6 Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název 
nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla 
souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.  

6.7 Objednatel díla (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

 
Článek 7 

Sankční ustanovení, náhrada škody 

7.1 V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, uhradí 
objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den 
prodlení.  

7.2 V případě, že zhotovitel závažně poruší své povinností stanovené smlouvou, přísluší 
objednateli smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění včetně DPH uvedené 
v odstavci 3.1. Za závažné porušení smlouvy zhotovitelem se pro účely této smlouvy 
považuje porušení povinností stanovených v článku 2 (s výjimkou odstavců 2.2, 2.6 
a 2.7, které jsou sankcionovány zvlášť v odst. 7.3 a 7.4).  

7.3  Nesplní-li zhotovitel povinnost předat řádně provedené dílo objednavateli v době 
uvedené v článku 2 odst. 2.6 nebo 2.7, přísluší objednavateli smluvní pokuta ve výši 
0,5 % z celkové ceny plnění včetně DPH uvedené v odstavec 3.1, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

7.4 Neodstraní-li zhotovitel při provádění díla zjištěné nedostatky podle článku 2 odst. 2.2 
ve lhůtě stanovené objednavatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednavatel 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění včetně DPH uvedené v odstavci 
3.1, a to za každý i započatý den prodlení. 

7.5  Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani 
právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke 
splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně 
prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

7.6 Za každé jednotlivé porušení povinnosti podle článků 5.1 až 5.6 této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, s výjimkou 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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7.7 Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na 
níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení článku 3 
této smlouvy. Pokud nedojde k započtení podle věty první, zavazuje se zhotovitel 
k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne písemné výzvy 
objednatele. 

7.8 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve smyslu článku 4.2 
smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednavatelem, 
je zhotovitel povinen objednavateli zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny plnění včetně DPH uvedené v odstavci 3.1, a to za každý 
i započatý den prodlení.  

7.9  Smluvní pokuty jsou splatné desátý den (10.) den ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě 
uvedena lhůta delší. 

 

Článek 8 
Společná ustanovení 

8.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění 
umožňujících mu uskutečnit dílo podle této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. 
o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

8.3  Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě odstoupit od této 
smlouvy v případě, že  
 
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo 
b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 
c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo 
e) v případě, kdy dojde k podstatnému porušení povinnosti zhotovitele, za něž se 

považuje prodlení zhotovitele s předáním díla delší než 15 kalendářních dnů. 
 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 

8.4 Jestliže je smlouva ukončena dohodou nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy 
před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých 
plnění provedených k datu, ke kterému byla smlouva dohodou ukončena nebo k datu 
odstoupení objednatele od smlouvy, a na tomto základě provedou smluvní strany 
vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících. 

8.5 Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny 
objednavatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a příslušnými 
právními předpisy. 
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8.6 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou 
a se všemi aktuálně platnými právními předpisy.  

8.7  V případě, že zhotovitel bude v okamžiku plnění předmětu této smlouvy uveden 
správcem daně jako „nespolehlivý plátce“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů nebo že účet zhotovitele, který zhotovitel 
uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, nebude zveřejněn správcem daně dle 
§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. nebo že účet zhotovitele, který zhotovitel uvedl 
na jím vystaveném daňovém dokladu, bude účtem vedeným platebních služeb mimo 
tuzemsko, bude plnění dle této smlouvy považováno za uhrazené i tak, že objednatel 
uhradí zhotoviteli pouze cenu bez DPH a DPH uhradí objednatel přímo na účet 
finančního úřadu.“ 

8.8 Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky. 

8.9 K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. 

8.10 Objednatel nebo jím písemně pověřená osoba jsou oprávněni provést u zhotovitele 
kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky 
plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání 
poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, 
kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se 
vyhotovuje protokol podepsaný všemi zúčastněnými, jehož součástí je seznam 
zjištěných vad a nedostatků. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedostatky odstranit 
ve  lhůtě uvedené v kontrolním protokolu. 

8.11 Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla. 

8.12 Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla třetí osobu. Při provádění díla touto třetí 
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

8.13 Zhotovitel je současně srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz 
smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat zajistí objednatel. 

8.14  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy na internetových stránkách Ministerstva 
zemědělství. 

 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

9.1 Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě 
smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

9.2 V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, 
řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, subsidiárně dalšími 
ustanoveními občanského zákoníku. 



8 

 

9.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

9.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž 
objednavatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky. 

9.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou příloha č. 1. 

9.6 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
záruk, nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut 
či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, licenční ujednání, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 
účinnosti této smlouvy. 

 
9.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu 

a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek 
znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné 
vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Rozsah zpracování dokumentu „Krizový plán Státní veterinární správy České 
republiky“ 

 

 

 

 

V Praze dne                V Praze dne 

 
 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
Ing. Petr Kutálek       Zdeněk Čejka 
ředitel odboru bezpečnostní politiky,                           jednatel, TLP, spol. s r.o. 
a krizového řízení  
Česká republika – Ministerstvo zemědělství   
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Příloha č. 1 Rozsah zpracování aktualizace dokumentu „Krizový plán Státní veterinární 
správy České republiky“ 
 
Krizový plán Státní veterinární správy České republiky bude zpracován podle platné 
Metodiky zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 
k provedení §27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně 
některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Generální 
ředitelství HZS ČR. 
 
 
Obsah krizového plánu správního úřadu 
 
Základní část krizového plánu správního úřadu 
 
Charakteristika organizace krizového řízení 
Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení 
Přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření 
vyplývajících z krizového plánu 
 
 
Operativní část krizového plánu správního úřadu 
 
Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení 
Přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení 
Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových 
situací identifikovaných v analýze ohrožení – typový plán Epizootie (hromadné nákazy 
hospodářských zvířat) 
Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení 
krizové situace 
 
 
Pomocná část krizového plánu správního úřadu 
 
Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení 
Zásady manipulace s krizovým plánem 
Geografické podklady 
Další dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešení 
 
 
 
 


