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„Poskytování právních služeb při řízení státního dluhu a financování České 
republiky – český právní řád“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikace zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí 
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Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Stanislav Sluka 

 
 
 
 
Preambule: 
 
Tato veřejná zakázka na poskytování služeb je zadávána v otevřeném zadávacím řízení jako 
nadlimitní podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“).  
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Část A.  
Pokyny pro uchazeče 
 
 
1. Předmět veřejné 

zakázky: 
 
 
 
 

1.1. Poskytování právních služeb 
Spolupráce na přípravě právních materiálů souvisejících s operacemi 
a obchodováním na domácím finančním trhu, veřejnými emisemi a 
privátními umístěními státních dluhopisů, finančními deriváty a 
emisemi státních dluhopisů vyměnitelnými za akcie ve vlastnictví 
státu, distribucí spořicích státních dluhopisů a vedením samostatné 
evidence státních dluhopisů zadavatelem, a na přípravě dokumentace 
související s prodejem, splácením, obchodováním, převody, 
přechody, zastavováním, darováním státních dluhopisů a 
zdaňováním těchto operací se státními dluhopisy, jednání s 
protistranami, posuzování a připomínkování návrhů protistran a další 
smluvně relevantní činnosti. 

 1.2. Zastupování zadavatele v právních věcech 
Jednání jménem zadavatele při uzavírání smluvních vztahů, řešení 
právních sporů, při kterých jsou v ohrožení hospodářské zájmy 
České republiky, v souvislosti s řízením státního dluhu a likvidity 
souhrnného účtu státní pokladny a emisemi státních dluhopisů České 
republiky na domácím trhu. 

1.3. Revize dokumentů 
Zajištění konsistence právních dokumentů, provozních pravidel a 
interních předpisů zadavatele s existujícím právním a regulatorním 
rámcem České republiky, zejména s ohledem na národní legislativu 
upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, cenných papírů se 
zaměřením na státní dluhopisy, nakládaní s osobními údaji vlastníků 
státních dluhopisů, opatření proti praní špinavých peněz v souvislosti 
s pořizováním a obchodováním s cennými papíry a zákon č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

1.4. Poradenství v oboru práva cenných papírů 
 

CPV: 79100000-5 Právní služby 
 

2. Místo plnění veřejné 
zakázky: 

 

Česká republika  

3. Doba plnění veřejné 
zakázky: 

 

Od podpisu rámcové smlouvy o poskytování právních služeb na dobu 2 
let. Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem. 

4. Předložení nabídky: Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i 
více uchazečů společně. Nabídky se podávají v listinné podobě, v řádně 
uzavřené obálce a označené: 
„Veřejná zakázka – Poskytování právních služeb  při řízení 
státního dluhu a financování České republiky – český právní 
řád“– NEOTEVÍRAT – odd. 232/D“. 
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 
 

5. Obsah nabídky: V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče:  
obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, 
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bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu;  
obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě 
trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde 
o fyzickou osobu.  
Dále uchazeč uvede: jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu, 
bankovní spojení, kontaktní osobu, telefonní číslo, číslo faxu, e-
mailovou adresu. Tyto údaje včetně údajů o nabídkové ceně budou 
uvedeny na krycím listě nabídky (část B zadávací dokumentace), který 
bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

Součástí nabídky musí být návrh rámcové smlouvy, rovněž podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
 

Nabídka musí být podána v českém jazyce.   
 

Předkládá-li nabídku uchazeč se sídlem mimo území České republiky, 
musí předložit doklady v původním jazyce s úředním překladem do 
jazyka českého. 
 

Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči podle § 43 odst. 3 
zákona svými nabídkami vázáni) začíná běžet okamžikem skončení 
lhůty pro podání nabídek, tj. od 28.3.2012. 
 

Uchazeč předloží nabídku v písemné formě ve dvou vyhotoveních 
(1x originál a 1x kopie) a v elektronické podobě na CD. 
 

Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této 
veřejné zakázce. 
Jednotlivé listy nabídky včetně příloh (kromě dokladu o složení jistoty) 
budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou, seřazeny podle  
osnovy (uvedené v části C. zadávací dokumentace) a pevně svázané tak, 
aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci. 
 

6. Požadavky zadavatele:  Uchazeč předloží seznam nabízených služeb. Seznam nabízených 
služeb musí pokrývat minimálně celý předmět této veřejné zakázky. 

7. Dodatečné informace: 
 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci. Dotazy i odpovědi budou zaslány všem 
uchazečům. 
 

8. Nabídková cena: 
 
 
 
 
 

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH v tomto 
členění: 
A) Nabídková cena celkem za poskytnuté služby (2 roky) v rozsahu 

4 000 hodin 
B)  Nabídková cena bude dále členěna na cenu ročního plnění v rozsahu  

2 000 hodin, z toho:  
a) advokát s 10ti letou praxí ve výši 700 hodin  
b) advokát ve výši 700 hodin 
c) advokátní koncipient ve výši 300 hodin 
d) právní asistent ve výši 300 hodin    
 

C) Hodinová sazba stanovená jednotně pro: 
a) advokáta s 10ti letou praxí 
b) advokáta 
c) advokátního koncipienta 
d) právního asistenta 

 

Hodinové sazby stanovené pro osoby uvedené v písm. a), b), c) a d) 
odstavce C) platí pro všechny osoby bez ohledu na to, v které právní 
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kanceláři (pobočce nebo kanceláři na smluvním základě) působí.  
 

Výpočet nabídkové ceny za roční plnění podle odstavce B) tohoto bodu musí 
odpovídat součinu hodinových sazeb jednotlivých pracovníků uvedených 
v odstavci C) a počtu hodin v odpovídajícím rozsahu a struktuře podle písmen 
a), b), c) a d) odstavce B) tohoto bodu.  
Způsob zpracování nabídkové ceny byl stanoven pouze z důvodu 
srovnatelnosti nabídek při hodnocení.  
Nabídková cena bude uvedena v krycím listě nabídky (část B této 
zadávací dokumentace).  
Překročení nabídkové ceny se nepřipouští. 
Pozn. Vyúčtování bude prováděno podle skutečného plnění. Objem fakturovaného 
plnění bude oboustranně odsouhlasen. 
 

9. Platební a obchodní 
podmínky: 

 

S dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude 
uzavřena rámcová smlouva o poskytování právních služeb na dobu 2 let 
v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Návrh rámcové smlouvy o poskytování právních 
služeb musí obsahovat obchodní podmínky, vč. platebních  podmínek, 
jejichž základní atributy jsou uvedeny v části D. této zadávací 
dokumentace. V návrhu rámcové smlouvy budou uvedeny hodinové 
sazby dle odd. 8 odst. C) písm. a), b), c) a d) této části zadávací 
dokumentace.  
 

10. Místo a lhůta  
    pro podání nabídky: 

Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně 
v podatelně zadavatele: 
Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
nejpozději do 28. 03. 2012 do 10,00 hodin. 
 

11. Otevírání obálek: Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 03. 2012 v 10,30 
hodin v budově Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1. 
Uchazeči, kteří se zúčastní otevírání obálek, se dostaví dne 28. 03. 2012 
v 10,25 hodin na recepci Ministerstva financí, Letenská 15,  Praha 1. 
Účast na otevírání obálek je povolena členům hodnotící komise 
(náhradníkům) a zástupcům uchazečů jejichž nabídky byly doručeny ve 
lhůtě pro podání nabídky.  
 

12. Varianty nabídky: Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 

13. Jistota: Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši  Kč 300 000,-, a to buď na 
účet zadavatele, vedený u ČNB č. 35-3328001/0710, variabilní symbol 
2320212 nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky. Peněžní 
částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele 
nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek s nabídkami. 
Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli 
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Originál příslušného 
dokladu o složení jistoty nebo originál vystavené bankovní záruky bude 
součástí nabídky. Doba platnosti jistoty trvá do konce zadávací lhůty - 
do 15. 06. 2012. 
 

14. Kvalifikace  Splněním kvalifikace se rozumí splnění základních kvalifikačních 
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předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických, 
finančních a technických kvalifikačních předpokladů. 

A.  Základní kvalifikační 
předpoklady:  

 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 
§ 53 zákona. 
 
Pokud podává nabídku více uchazečů společně (např. v případě 
advokátního sdružení každý z advokátů tohoto sdružení), je každý z nich 
povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 
50 odst. 1 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 
50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni uchazeči 
společně.  
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč veden, nesmějí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace prokázáno, 
starší 90 kalendářních dnů. 
Pokud podává nabídku více uchazečů společně (např. v případě 
advokátního sdružení každý z advokátů tohoto sdružení), jsou povinni 
předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči 
budou vůči zadavateli a třetím osobám v jakýchkoliv právních vztazích 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání 
jiných závazků z veřejné zakázky vyplývajících.  

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace způsobem, který je 
v souladu správním řádem platným v zemi jeho sídla, místa podnikání 
nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a 
zadavatelem. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá 
zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejich úředně 
ověřeného překladu do českého jazyka. 

 

B.    Profesní 
kvalifikační 
předpoklady: 

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 
písm. a) a c) zákona (doklad vydaný Advokátní komorou prokazující 
členství v této komoře). 
 
Pokud podává nabídku více uchazečů společně (např. v případě 
advokátního sdružení každý z advokátů tohoto sdružení), je každý z nich 
povinen prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 
54 písm. a) zákona v plném rozsahu. 
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni,  ke kterému 
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší  90 kalendářních dnů. 
 
Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni předložit 
originál nebo ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám v 
jakýchkoliv závazcích vzniklých v souvislosti s plněním předmětu 
veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.     

 
C.    Ekonomické 

a finanční 
a) Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč předloží doklad o platném 
    pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s 
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kvalifikační 
předpoklady: 

    limitem pojistného plnění ve výši minimálně 100.000.000,-  Kč, a to 
    formou kopie pojistné smlouvy nebo prohlášení pojišťovny. 

b) Dle § 55 odst. 2 zákona uchazeč předloží vyjádření banky, u níž má 
     vedený běžný účet, o solventnosti uchazeče (ne starší 90 
     kalendářních dnů). Ve formulaci vyjádření banky musí být uvedena 
     přinejmenším skutečnost, že uchazeč nemá závazky po lhůtě 
     splatnosti a plní své závazky ve stanovených termínech.  
 

D.    Technické 
kvalifikační 
předpoklady: 

 

K prokázání těchto kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje: 
a) seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých uchazečem 

v posledních třech letech dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, přičemž 
významnou službou se rozumí poskytování právních služeb finanční 
nebo bankovní instituci působící v České republice ve věcech 
týkajících se operací na finančním trhu, či poskytování právní 
podpory klientovi při realizaci smluvní dokumentace související 
s českým právem v oblasti cenných papírů se zaměřením na státní 
dluhopisy   

b) Předložení seznamu týmu 3 advokátů a 3 advokátních koncipientů 
včetně osvědčení o jejich vzdělání dle § 56, odst. 2 písm. e) zákona; 
nejméně 2 právníci musí mít praxi advokáta v délce trvání min. 10 let. 

  
 

15. Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší 
nabídková cena dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona.  
 
 

16. Požadavek na omezení 
rozsahu plnění 
prostřednictvím 
subdodavatele: 

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby 
veškeré hlavní činnosti vyplývající z povahy předmětu veřejné zakázky 
byly prováděny výhradně dodavatelem, nelze je tedy plnit 
prostřednictvím subdodavatele.  
 

Prostřednictvím subdodavatele je možné provádět vedlejší činnosti 
související s plněním předmětu této veřejné zakázky, a to obstarávání 
podkladů, technické a organizační záležitosti, dále podpůrné právní 
rozbory, rešerše, analýzy, informační memoranda, vyhledávání a rozbor 
příslušné judikatury a odborných komentářů nebo expertní posudky.  
 
 

Pokud bude dodavatel plnit veřejnou zakázku nebo prokazovat splnění 
části kvalifikace (nebo oboje) prostřednictvím subdodavatele, uvede 
identifikační údaje subdodavatele a doloží smlouvu uzavřenou se 
subdodavatelem. Smlouva bude obsahovat přesné vymezení činností, 
které bude v souladu s podmínkami veřejné zakázky subdodavatel 
vykonávat. V případě prokazování části kvalifikace subdodavatelem 
bude smlouva obsahovat přesné vymezení těchto kvalifikačních 
předpokladů.  
 
Dle § 50 odst. 3 zákona zadavatel omezuje rozsah požadované 
kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související 
s předmětem veřejné zakázky.  
 

17. Komunikace Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem bude probíhat 
v českém jazyce. 
 

18. Zrušení zadávacího 
řízení 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona o 
veřejných zakázkách. 
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Část B.  
Krycí list nabídky  

Veřejná zakázka na nadlimitní služby  
zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

 
„Poskytování právních služeb při řízení státního dluhu a financování České republiky – český 

právní řád“ 
 

zadavatelem: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10  Praha 1, Letenská 15, IČ 00006947 
 

Uchazeč je:                                                                právnickou osobou x)        fyzickou osobou x) 
 

Identifikační údaje (právnická osoba): 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo uchazeče:  
Právní forma:  
IČ:  

 

Identifikační údaje (pokud se jedná o fyzickou  osobu):  
Obchodní firma nebo jméno 
a příjmení: 

 

Místo podnikání 
popř. místo trvalého pobytu: 

 

IČ:  
 

Ostatní  údaje: 
Jméno/a a příjmení člena/ů 
statutárního orgánu: 

1. 
2. 
3. 
… 

Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba:   
Telefonní spojení/FAX:  
e-mailová adresa:  

 

Doplňující údaje:  
Jedná se o společnou nabídku  ANO x)  NE x) 
Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele ANO x)  NE x) 
Bude zakázka plněna prostřednictvím subdodavatele 
(v případě že ano, uveďte  % plnění) 

ANO x) 
%...... 

NE x) 

 
Identifikační údaje subdodavatele 
Obchodní firma nebo název/ 
Jméno a příjmení:  

 

Adresa a sídlo subdodavatele:  
Právní forma:  
IČ:   

 
Pozn:  Tabulku proškrtněte v  případě, že část veřejné zakázky nebude subdodavatelsky plněna  

Tabulku rozšiřte v případě, že část veřejné zakázky bude plnit více subdodavatelů  
x) Nehodící se škrtněte 



 8

Nabídková cena 
 Kč 

bez DPH 
Kč 

vč. DPH 
A. Nabídková cena celkem 

 za poskytnuté služby (2 roky) v rozsahu  4 000 hodin  
  

B. Nabídková cena celkem za roční plnění 
v rozsahu 2 000 hodin  

  

z toho:    
a) advokát s 10ti letou praxí ve výši  700 hodin 

  

b) advokát ve výši 700hodin   

c) advokátní koncipient 300  hodin    

d) právní asistent 300 hodin   

C.   Hodinové sazby  
 

 
--- 

 
--- 

a) advokát s 10ti letou praxí    
 
 

 

b) advokát 
 

  

c) advokátní koncipient  
 
 

 

d) právní asistent  
 
 

 

 
Celkový počet listů nabídky:.......... 
 
 

Čestné prohlášení uchazeče 
Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme 
podmínky zadání této veřejné zakázky.  
 
Prohlašuji/jeme, že údaje uvedené v nabídce vztahující se k hodnocení nabídky podle hodnotících 
kriterií nejsou obchodním tajemstvím. 
 
Prohlašuji/prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. 
 
 
 
V …………….dne …………………….. 
 
 

………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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Část C. 
 

Osnova pro zpracování nabídky 
Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena 
v souladu s následujícím členěním: 

 
1. Krycí list nabídky, uvedený v části B. této zadávací dokumentace, obsahující též  nabídkovou 

cenu veřejné zakázky, doplňující údaje a prohlášení uchazeče. 
 
2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 

a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a c) zákona :  
2.1. Výpis/y z evidence Rejstříku trestů   

2.2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle části E této zadávací 

dokumentace)   

2.3. Potvrzení příslušného finančního úřadu 

2.4. Potvrzení příslušného orgánu - správy sociálního zabezpečení  

2.5. Výpis z Obchodního rejstříku (pokud je zájemce v rejstříku zapsán)  

2.6. Oprávnění k podnikání (Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii)  

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů může 
nahradit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 127 odst. 1 zákona). 
 

3. Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 
odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona:   
3.1. Doklad o platném pojištění /dle části A)  odd. 14 odst. C. písm. a)/ 

3.2. Potvrzení banky o solventnosti zájemce /dle části A)  odd. 14 odst. C. písm.b)/ 

 

4. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona: 

4.1. Seznamy realizovaných zakázek včetně dalších požadovaných dokumentů /dle části A)  
odd. 14 odst. D. písm.a) až d)/  

4.2. Seznam advokátů a advokátních koncipientů vč. osvědčení o vzdělání  /dle části A)  odd. 14 
odst. C. písm.e) / 

 
5. Návrh rámcové smlouvy 
 

 
6. Další doklady – např. u společné nabídky, při prokazování kvalifikace nebo plnění 

prostřednictvím subdodavatele aj.   
 
Doklad o složení jistoty nebo originál vystavené bankovní záruky dle bodu 13. Zadávací 
dokumentace bude přílohou nabídky. Nebude však s nabídkou svázán a ani jako příloha 
očíslován (viz bod 5. Zadávací dokumentace). 
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Část D. 
 

Platební a obchodní podmínky 
 
1. Cena a platební podmínky 

a) Cena bude uvedena v Kč bez DPH jako hodinová sazba stanovená jednotně pro advokáty 
s 10ti letou praxí, advokáty, advokátní koncipienty a právní asistenty. 

b) Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 28 zák. 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny ve 
smyslu ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, činí 21 dnů od 
doručení objednateli.  

c) Překročení smluvené ceny se nepřipouští -  cenu není možné překročit, cena obsahuje 
veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu smlouvy. 

d) Cenu je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změnám 
daňových předpisů upravující výši DPH, o čemž jsou v tomto případě smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

e) Vyúčtování bude prováděno podle skutečného plnění. Objem fakturovaného plnění bude 
oboustranně předem odsouhlasen. 

f) Nebude-li doklad obsahovat požadované náležitosti, případně bude-li neúplný či nesprávný, 
je objednatel oprávněn ho ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či doplnění. Ode dne doručení 
nového, případně opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti v délce 21 dní. 

 
2. Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 

2.1 V případě neposkytnutí jednotlivých plnění dohodnutých smlouvu ze strany 
zhotovitele, činí smluvní pokuta 0,05 % z ceny, která by v souladu se smlouvou 
zhotoviteli za jednotlivá plnění náležela, a to za každý započatý den prodlení. 
Současně náleží zhotoviteli za jednotlivá plnění dohodnutá cena až tehdy, kdy budou 
jednotlivá plnění řádně poskytnuta. Splatnost faktur za jednotlivá plnění se rovněž 
posouvá o počet dní odpovídajících době prodlení. 

2.2 Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením vlády č. 142/1994 Sb., 
který stanoví výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, 
ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.   

2.3 Procentické limitování sankcí se nepřipouští. 
2.4 Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením 

s plněním závazků druhé smluvní strany.  
 
3. Náhrada škody 

3.1. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu 
způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou porušením ustanovení smlouvy, 
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši. O 
náhradě škody platí obecná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění. 

3.3. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští. 
3.4. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením s plněním 

závazků druhé smluvní strany. 
 
4. Ochrana informací 

4.1. Obě smluvní strany se zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy, 
týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu 
smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost 
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poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

4.2. Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrné označené, 
b) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o objednateli, které by mohly 
z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním 
této smlouvy. 

4.3. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího 
souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky 
k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací 
zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti této smlouvy. 

4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné 
informace poskytnuté mu objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.  

4.5. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

4.6. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na 
informace: 
4.6.1. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než 

porušením ustanovení tohoto článku ze strany zhotovitele, 
4.6.2. které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím 

těchto informací od objednatele, 
4.6.3. které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 

stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 
4.6.4. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

4.7. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

4.8. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá 
smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ 
porušení. 

 
5. Ukončení smluvního vztahu   

5.1. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět z důvodů uvedených v zákoně a 
dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 45 
obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem pro 
vypovězení smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle 
ustanovení § 374 obchodního zákoníku. 
5.1.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje neplnění 

závazků spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po 
splatnosti daňového dokladu – faktury, 

5.1.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje neplnění 
závazků spočívající zejména v nedodržení termínů plnění delším než 30 dnů 
nebo realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy a/nebo 
jiných závazných dokumentů či předpisů. 

5.2. V případě vypovězení smlouvy z výše uvedených důvodů má objednatel v každém 
případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti 
s náhradním řešením, zejm. nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením 
jiných obchodních společností. 

5.3. Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou 
smluvních stran. 

 
6. Práva třetích osob  
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Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, 
ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve 
prospěch třetích stran. V opačném případě zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto 
porušení práv třetích osob.  

 
 
7. Rozhodné právo 

7.1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit 
českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., 
obchodním zákoníkem v platném znění. 

7.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

 
8. Změny smlouvy  

Tuto smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými 
a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 
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Část E. 
Čestné prohlášení 

o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

 
Dodavatel prohlašuje tímto čestně, že: 
 

 v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona) 

 vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona) 

 není v likvidaci, (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona) 
 nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v 

České   republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53  odst. 1 
písm. f) zákona) 

 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a  to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, (§ 53 odst. 1  písm. g) 
zákona) 

 nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, (§ 53 odst. 
1 písm. i) zákona) 

 není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) 
zákona) 

 nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona)  

 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech 
pracovali u zadavatele (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona) 
1. ………………………………………………………(jméno a příjmení)  
2. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
V případě potřeby seznam rozšiřte. V případě, že statutární orgán nebo člen statutárního 
orgánu u zadavatele nepracoval – proškrtněte 

 dodavatel:  
1)   nemá formu akciové společnosti  *)  
2)  má formu akciové společnosti *), tudíž předkládá aktuální seznam akcionářů  s podílem 

akcií  vyšším než 10 % (§ 53 odst. 1 písm. m) zákona): 
                      …………………………………………………………………………………. 

    V případě  potřeby seznam rozšiřte. 
*) Nehodící se škrtněte  

 
 

……………………………………………………………….        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 

 
V………………..dne……………….. 
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