
 
 

Česká republika 
MINISTERSTVO  FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
TEL.: 257042590      FAX: 257042609      IČ 00006947 

 

V Praze dne  29.3.2012 
Č. j.:  MF-  33412/2012/23-232/T 

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném podle 
§ 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“) a k prokázání splnění kvalifikace  
 

Referent: Jitka Thámová  
Přílohy: Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  
 Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů   
 Příloha č. 4 – Obchodní a platební podmínky   
        
 
 
 
 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání 
splnění kvalifikace v tomto zadávacím řízení:                                                                                     

„Testování navrženého metodického konceptu přípravy veřejných strategií  
na pilotním projektu typu národní/průřezové strategie“ 

 

I. Identifikační údaje zadavatele  
Název: Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo: Letenská 15, Praha 1 
PSČ: 118 10 
IČ/DIČ: 00006947      CZ00006947 
Bankovní spojení/číslo účtu: Česká národní banka   č.ú. 3328-001/0710 

 

II. Informace o druhu a  předmětu veřejné zakázky 
 

a) Druh veřejné zakázky: 
Veřejná zakázka na služby realizovaná formou zjednodušeného podlimitního řízení.  
 

 

b) Obecný kontext veřejné zakázky: 
Ministerstvo financí v současné době v rámci OP LZZ realizuje projekt „Metodika 
přípravy veřejných strategií“. Jedním z hlavních výstupů tohoto projektu bude dokument 
Metodika přípravy veřejných strategií, jehož cílem bude nastavit funkční postup přípravy 
strategických dokumentů ve veřejné správě v České republice od identifikace potřeby 
tvorby strategie po tvorbu způsobu její implementace a vyhodnocení. Dokument popíše 
zejména jednotlivé postupy a aktivity tvorby strategických dokumentů, definuje metody 
řízení procesu tvorby strategie a role jednotlivých aktérů. Dokument bude zpracován 
v květnu 2012. 
 



 
 

Struktura metodiky bude následující: 
- Úvod – v této kapitole bude představen kontext vzniku a existence metodiky přípravy 

veřejných strategií, celkový rámec strategické práce. Dále bude představen základní 
účel metodiky, zamýšlené a možné způsoby jejího využití, okruh uživatelů metodiky 
a základní používané pojmy atd. 

- Principy strategické práce – tato kapitola bude obsahovat základní principy tvorby 
strategií, tj. obecné zásady a pravidla, která by měla být při tvorbě a implementaci 
strategií dodržována. 

- Proces tvorby strategického dokumentu – v této kapitole budou uvedeny konkrétní 
postupy v rámci procesu tvorby strategického dokumentu. Celý proces bude rozdělen 
na sedm základních fází, v rámci kterých jsou dále popsány konkrétní kroky a aktivity 
(včetně popisu rolí jednotlivých aktérů, používaných nástrojů a technik apod.): 
1. Identifikace potřeby strategie 
2. Nastavení projektu přípravy strategie 
3. Analytická a prognostická fáze 
4. Stanovení základního strategického směřování a   priorit, tvorba a hodnocení variant  
5. Rozpracování strategie 
6. Nastavení implementace, financování a vyhodnocování strategie 
7. Schvalování strategie       

      Také budou definovány základní výstupy tvorby strategických dokumentů a jejich 
      požadovaná struktura. 
- Průřezové procesy – tato kapitola popíše základní průřezové procesy, tj. ty procesy, 

které probíhají v rámci více fází přípravy strategického dokumentu (projektové řízení, 
řízení rizik tvorby strategie, řízení a komunikace se zainteresovanými stranami, 
komunikace a publicita apod.) 

- Aplikace procesu tvorby strategického dokumentu – v této kapitole bude popsán 
způsob aplikace procesu tvorby strategického dokumentu podle typu připravovaného 
strategického dokumentu a úrovně veřejné správy, na které strategický dokument 
vzniká. Součástí této kapitoly bude typologie strategických dokumentů (z hlediska 
věcného, časového, úrovňového, účelového a celostního). 

- Nástroje a šablony – v této kapitole budou popsány základní nástroje (techniky, 
metody) používané při tvorbě strategií společně se základními šablonami. 

 
 

c) Předmět a účel veřejné zakázky: 
Předmětem této veřejné zakázky je otestovat výše popsanou metodiku přípravy 
veřejných strategií (dále také „Metodika“) na pilotním projektu přípravy strategického 
dokumentu, který bude mít charakter průřezové mezirezortní strategie. 
Pilotním projektem, na němž bude Metodika testována, je: 

příprava „Strategie veřejných služeb“ 
(dále také „Strategie“ nebo „strategický dokument“), v rámci návrhu postupu strategické 
přípravy ČR na programové období kohezní politiky 2012-2020. 
Strategie poskytování veřejných služeb by měla být zaměřena na jejich dostupnost, 
kvalitu a efektivnost. Měla by zahrnovat poskytování veřejných služeb v těchto 
sektorech: sociální služby, zdravotnictví, školství, kultura, doprava, poštovní služby, 
telekomunikační služby, informační služby, životní prostředí, služby technické 
infrastruktury, služby místního rozvoje, apod. Zároveň se musí věnovat strategie všem 
úrovním veřejných služeb, tj. státní, krajské a obecní. Vybraný uchazeč bude během 
realizace veřejné zakázky úzce spolupracovat s tvůrcem/vlastníkem strategického 
dokumentu, konkrétně Ministerstvem pro místní rozvoj. Zadavatel poskytne potřebnou 
součinnost při realizaci veřejné zakázky.  
 



 
 

 
 
 
Od pilotního testování se očekává ověření vhodnosti postupů přípravy veřejných strategií 
nastavených v Metodice a případně identifikace slabých míst Metodiky. 
 
Účelem veřejné zakázky bude nastavení optimálního mechanismu přípravy strategického 
dokumentu v souladu s postupem stanoveným v Metodice. S ohledem na omezený časový 
horizont není cílem veřejné zakázky implementace metodiky v reálném čase, ale 
nastavení funkčního mechanismu v souladu s Metodikou, který zajistí dostatečnou 
přípravu vybraného strategického dokumentu.  
 
Výstupy veřejné zakázky budou: 
1. Scénář přípravy vybraného strategického dokumentu zahrnujícího zejména: 

a) Vytvoření kontextu pro přípravu strategického dokumentu včetně analýzy 
stávajícího stavu podkladů rozhodných pro přípravu Strategie. 

b) Návrh struktury strategického dokumentu včetně návrhu obsahového zaměření 
pro konkrétní strategii. 

c) Identifikace vlastníka a dalších aktérů přípravy vybrané strategie 
d) Identifikace zainteresovaných stran pro přípravu veřejné strategie 
e) Návrh systému přípravy  strategického dokumentu včetně interní a externí 

komunikace. 
f) Návrh logických aktivit během přípravy vybrané strategie. 
g) Registr rizik přípravy vybrané strategie. 
h) Navržení mechanismu vyjednávání přípravy strategie mezi dotčenými aktéry 
i) Identifikace požadovaných zdrojů (personální, časové, technologické, finanční) 
j) Vytvoření akčního plánu zahrnujícího časové milníky, odpovědné subjekty 

a požadované výstupy. 
 

2. Návrh na změny v Metodice, které budou opodstatněny testováním na vybrané 
strategii. 

  

c)  Termín splnění veřejné zakázky:   
Od data účinnosti smlouvy na dobu  určitou do 15.10.2012  
 

 d)  Místo plnění: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10  Praha 1 
 

      e)  CPV:  79998000 Služby profesionálních poradců 
 
 

III. Zadávací dokumentace  
a) Obchodní a platební podmínky vč. podmínek, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či 
za dodavatele. Do tohoto návrhu budou zapracovány obchodní a platební podmínky 
uvedené v příloze č. 4  této výzvy.  

 
 

b)  Požadavky na varianty 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

c)  Způsob zpracování nabídkové ceny 
Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH a vč. DPH bude 
doplněna do krycího listu, který bude součástí nabídky (příloha č. 1 této nabídky).  

 
 

d)  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude předložena v českém jazyce ve 2 písemných vyhotoveních (1x originál, 
1 kopie), podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.   
 

 
Součástí nabídky budou tyto doklady:  
1.  Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za dodavatele 
2. Doklady k prokázání kvalifikace  

a) Čestné prohlášení (příloha č. 2 a 3 této výzvy) 
b) Výpis z obchodního rejstříku  
c) Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku, živnostenský 

list, koncesní listina aj.) 
3. Návrh  smlouvy  podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

Návrh musí obsahovat ujednání o tom, že se dodavatel zavazuje umožnit kontrolu 
plnění předmětu smlouvy osobám oprávněným k výkonu kontroly poskytovatele-+ 
finanční podpory, tzn. Ministerstvu vnitra ČR. 

4. Návrh realizace veřejné zakázky, zohledňující podmínky uvedené v bodu II. této 
výzvy (popis). 

 
 

e)  Jiné požadavky zadavatele  
 

Zadavatel dle § 44 odst. 6  zákona požaduje, aby dodavatel na krycím listu nabídky 
specifikoval části veřejné zakázky, které má  v úmyslu zadat subdodavateli/ 
subdodavatelům vč. uvedení identifikačních údajů subdodavatele.  

 

 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Nabídka v listinné podobě vč. návrhu smlouvy a dokladů požadovaných zadavatelem 
se podává v řádně uzavřené obálce , označené 

„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT -  „Testování“ –  odd. 232/T“ 
Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a  adresa dodavatele. 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně na adrese 
zadavatele  
Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77  118 10 Praha 1 
v termínu do 10:00 hodin dne 23.4.2012.  
 

V. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami  
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne  23.4.2012  v 10:30 hodin v budově 
Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1. 
Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny 
ve lhůtě pro podání nabídek a hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. 
Sraz uchazečů, kteří se zúčastní otevírání obálek, bude dne  23.4.2012 v 10:25  hodin v hale 
Ministerstva financí, Letenská 15,  Praha 1, u recepce. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace   
1) Základní kvalifikační předpoklady (§ 62 odst. 2 zákona) 

Dodavatel  předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
či za dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona. 
Čestné prohlášení  je přílohou č. 2 této výzvy.  

   

2) Profesní kvalifikační předpoklady   (§ 54 odst. a) a b) zákona)   
Dodavatel  předloží kopii: 
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán (ne starší 90 kalendářních dnů).    
b) Dokladu o oprávnění k podnikání  (např. výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, 

koncesní listina aj.)  
 

3) Technické kvalifikační předpoklady  (§ 56 odst. 2 zákona)  
Dodavatel předloží seznam významných služeb realizovaných pro subjekt státní správy 
v posledních třech letech, z toho jedna služba musí být  realizována v oblasti vytvoření 
strategie, jedna služba v oblasti projektového řízení a jedna služba v oblasti zpracování 
analytického materiálu ( každá z těchto služeb v minimální hodnotě 1.500.000,- Kč).  
 Splnění těchto předpokladů bude prokázáno čestným prohlášením (příloha č. 3 této výzvy). 

                                                                                                  
VII. Hodnotící kriteria, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií  

A) Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je  ekonomická výhodnost nabídky      
(§ 78 odst. 1 písm. a) zákona)  
Dílčími  hodnotícími kritérii jsou: 
1. Celková nabídková cena        váha   50% 
2. Kvalita zpracování návrhu                             váha   25% 
3. Zpracování modelového návrhu logických aktivit v rámci   váha   25% 

 přípravy vybrané strategie (tj. Strategie veřejných služeb)  
a návrhu registru rizik přípravy vybrané strategie  
     

B) Způsob hodnocení: 
Ad 1 - Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nabídkové ceny  nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou k nabídkové ceně hodnocené nabídky * vynásobeno váhou v  % 
 

Ad 2 – v rámci tohoto kritéria bude hodnoceno pochopení zadání a požadavků zadavatele, 
návrh způsobu spolupráce se zadavatelem a zpracovatelem obsahové stránky strategie  a návrh 
harmonogramu. 

 
     Ad 3 -   v rámci tohoto kritéria bude hodnocena komplexnost modelového návrhu.   

 
Dílčí  kriterium  č. 2 a 3 bude hodnoceno na základě předloženého návrhu realizace veřejné 
zakázky, zohledňující podmínky uvedené v bodu II. této výzvy (dle popisu).  
Nejvhodnější nabídka v rámci dílčího kritéria získá 100 bodů, následující nabídky 
takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kriteria ve vztahu 
k nejvhodnější nabídce * vynásobeno váhou v  %.   

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

VIII. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta začíná běžet dnem  23.4.2012 a končí dne  23.7.2012. 
 

IX. Dodatečné informace 
Uchazeč je oprávněn požadovat podle § 49 zákona po zadavateli dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou průběžně 
uveřejňovány na internetové adrese – www.mfcr.cz (ministerstvo/veřejné zakázky/veřejné 
zakázky 2012) a na profilu zadavatele – www.e-zakazky.cz.  
 

X.  Ostatní 
Smlouva, uzavřená s vybraným uchazečem, bude uveřejněna na webových stránkách 
Ministerstva financí.  

 
XI. Zrušení zadávacího řízení  

 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení  v souladu s § 84 odst. 4 zákona.  
 
 
 
 
 

.......................……………… 
zadavatel 

JUDr. Miluše Stloukalová 
Vedoucí oddělení  Zadávání veřejných zakázek 

http://www.mfcr.cz/�
http://www.e-zakazky.cz/�


 
 

Příloha č. 1  

Krycí list nabídky 
Veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
 

„Testování navrženého metodického konceptu přípravy veřejných strategií  
na pilotním projektu typu národní/průřezové strategie“ 

 

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

Dodavatel je:                             právnickou osobou x)        fyzickou osobou x) 
 

Identifikační údaje (právnická osoba): 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo dodavatele:  
Právní forma:  
IČ (bylo-li přiděleno):  

 

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

 

Místo podnikání 
popř.místo trvalého pobytu: 

 

IČ (bylo-li přiděleno):  
 

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:  
Bude zakázka plněna subdodavatelsky  
(v případě že ano, uveďte  % plnění) 
 

ANO x) 
...... % 

NE x) 

Identifikační údaje subdodavatele: 
Subdodavatel – právnická osoba x)  : 
Obchodní firma nebo název: 
Sídlo: 
Právní forma: 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):  

 

Subdodavatel – fyzická osoba x)  : 
Obchodní  firma nebo jméno a příjmení: 
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 

 

x) Nehodí si skrtněte 
Pozn:  Tabulku proškrtněte v  případě, že část veřejné  zakázky nebude subdodavatelsky plněna  

Tabulku rozšiřte v případě, že část veřejné  zakázky  bude plnit více subdodavatelů  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nabídková cena  Kč bez DPH Kč vč. DPH 

 
Celkem za plnění veřejné zakázky  
 

  

 
 

 
Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme 
podmínky zadání této veřejné zakázky.  
 
Prohlašuji/jeme,  že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. 
 
Prohlašuji/prohlašujeme, že obchodním tajemstvím nejsou údaje vztahující se k hodnocení naší 
nabídky podle celkové nabídkové ceny.  

 
V …………….dne …………………….. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č. 2        Dle bodu VI. 1) výzvy 

Čestné prohlášení 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
Dodavatel prohlašuje, že: 
a) statutární orgán/všichni členové statutárního orgánu je/jsou trestně bezúhonní       

ve smyslu § 53 odst. 1 písm a) zákona,  
 

b) statutární orgán/všichni členové statutárního orgánu je/jsou trestně bezúhonní       
ve smyslu § 53 odst. 1 písm  b) zákona,  

 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu  (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),  

 

d) vůči jehož 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 
předpisů  (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),  

 

e)  není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona), 
 

f) nemá 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),  

 

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

 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),   

 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů  (§ 53 odst. 1 písm.i) zákona),  

 

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

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

 

l) 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 

 

m) 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  
 

 

V …………….dne …………………….. 
 

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



 
 

        
Příloha č. 3  

Čestné prohlášení 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

 

 
 
 

Technické kvalifikační předpoklady 
 

Dle bodu VI. 3) a) výzvy:  
Požadavek: 
Dodavatel předloží seznam významných služeb realizovaných pro subjekt státní správy v posledních 
třech letech: 

Požadavek zadavatele:  Služba  v oblasti vytvoření strategie 
Rozsah min. Kč 1 500 000,-  

Název služby:   
Rozsah v Kč:                       
Doba realizace (zahájení-ukončení):   

1.  

Kontaktní osoba pro účely ověření:   
Požadavek zadavatele:  Služba  v oblasti projektového řízení 

Rozsah min. Kč 1 500 000,- 
Název služby:   
Rozsah v Kč:  
Doba realizace (zahájení-ukončení):   

2.  

Kontaktní osoba pro účely ověření:   
Požadavek zadavatele:  Služba v oblasti zpracování analytického materiálu 

Rozsah min. Kč 1 500 000,- 
Název služby:   
Rozsah v Kč:   
Doba realizace (zahájení-ukončení):   

3.  

Kontaktní osoba pro účely ověření:   
V případě potřeby tabulku rozšiřte  
 
 
 
 

 
 
 

Prohlašuji/jeme,  že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. 
 

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

 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 4  

Obchodní a platební podmínky 

Obchodní a platební podmínky vč. podmínek za nichž je možno překročit výši nabídkové 
ceny 
(§ 44 odst. 3 písm. a)  Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných 
předpisů  (dále jen „zákon“) 
 
A) Platební podmínky 
a)   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 obchodního zákoníku , činí 21 dnů od doručení objednateli  

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

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

d)  Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo 
k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených 
právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu objednateli. 

 
B) Obchodní podmínky 
 
1. Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty uvedené ve Smlouvě, má objednatel právo 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý 
započatý den prodlení. 

1.2.  Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn  
požadovat  úhradu  úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit  nařízením 
vlády  č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení 
podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 33/2010 Sb., v platném znění.   

1.3. Limitování sankcí se nepřipouští. 
1.4. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením 

s plněním závazků druhé smluvní strany.  
 

2. Náhrada škody 
2.1.    Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu 

způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.  
2.2.    Zhotovitel odpovídá za veškerou způsobenou škodu a to porušením ustanovení 

Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné 
výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění. 

2.3.    Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se 
nepřipouští. 

2.4.    Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením 
s plněním závazků druhé smluvní strany. 



 
 
3. Ochrana informací 

3.1.    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. Povinnosti poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena. 

3.2.    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 MF, které by mohly z povahy věci 
být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3.3.    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. 

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

3.5.    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. 

3.6.    Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří  v tomto článku, se nevztahují na 
informace: 

3.6.1.     které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než 
porušením ustanovení tohoto článku ze strany zhotovitele, 

3.6.2.     které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím 
těchto informací od objednatele, 

3.6.3.     které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

3.6.4.     jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 
3.7.    Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo 

požadovat náhradu takto vzniklé škody. 
3.8.     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. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

4. Ukončení smluvního vztahu   
4.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených 

v zákoně a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 
obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem pro 
odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle 
ustanovení § 374 obchodního zákoníku. 

4.1.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany  MF se považuje neplnění závazků 
spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po splatnosti 
daňového dokladu (faktury).  



 
 

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

4.1.3. Toto odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.  

4.2. V případě odstoupení od smlouvy z výše důvodů uvedených v bodě 4.1.2 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. 

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

5. Práva třetích osob  
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.  
 
6. Rozhodné právo 

6.1.   Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou 
řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Obchodním zákoníkem v 
platném znění. 

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

7. 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 uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná. 
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