
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Mendel Box 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

Název obchodní firmy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 

Sídlo: Kraví hora 522/2, 616 00 Brno 

Identifikační číslo: 00101443 

DIČ: CZ00101443 

Zastoupená: Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel 

Telefon: 541 321 287 

E-mail: reditel@hvezdarna.cz 

Zadavatel je plátcem DPH. 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

2.1. Předmětem zakázky je dodávka montované konstrukce prezentačního systému 

pracovně označovaného „Mendel Box“. 

2.2. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v 

podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je obsaženo v příloze č. 1 

 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí 300.000,- Kč bez 

DPH. V případě, že bude na základě podaných nabídek překročena předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky (resp. bude překročena v nabídce vybraného dodavatele), 

vyhrazuje si zadavatel právo zadávací řízení zrušit z důvodu nedostatku finančních 

prostředků. 

 

4. Termín a místo plnění veřejné zakázky 

4.1. Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem bezprostředně po ukončení 

zadávacího řízení, v němž zadavatel rozhodl o výběru dodavatele.  

4.2. Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí dodávky: 10. července 

2020. 

 

5. Místo plnění veřejné zakázky  

5.1. Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je objekt Hvězdárny a planetária Brno 

na adrese Kraví hora 522/2, 616 00 Brno.  

5.2. S ohledem na charakter zakázky není prohlídka místa plnění nutná. 

 

6. Kvalifikační kritéria pro dodavatele 

6.1. Výpis z obchodního rejstříku (není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny) ne 

starší 90 dní; 



6.2. Stručný popis alespoň 4 referenčních zakázek obdobného rozsahu (tj. dodávka a 

instalace komplexního, interaktivního digitálního a audiovizuálního projekčního 

systému, včetně všech přídavných zařízení, tzv. mobilního planetária, vč. projekční 

kopule) realizovaných v průběhu posledních 36 měsíců. Ze seznamu významných 

dodávek musí vyplývat alespoň následující údaje:  

obchodní firma/název objednatele, 

předmět významné dodávky (konkrétní požadované údaje jsou uvedeny níže 

u příslušného požadavku), 

doba realizace významné dodávky,  

finanční objem významné dodávky, 

kontaktní osoba (vč. kontaktního telefonu a e-mailu) objednatele, u které bude 

možné realizaci významné dodávky ověřit. 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat 

předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v 

zadávacím řízení předloženy. 

 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

7.1. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodávky 

uvedené v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky. 

7.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady včetně souvisejících služeb s 

dodáním uvedených v odst. 2 této výzvy, včetně všech dalších nákladů souvisejících. 

7.3. Nabídková cena bude uvedena bez DPH. 

7.4. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.  

7.5. Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč. 

7.6. Zadavatel neposkytuje zálohy.  

7.7. Zadavatel je plátcem DPH.  

 

8. Obsahové členění nabídky 

8.1. Nabídka musí být učiněna v českém jazyce. 

8.2. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v 

přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 

veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně 

respektovat při zpracování své nabídky.  

8.3. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 

jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel 

výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní 

zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, avšak při zachování 



kompatibility nabízeného plnění, aniž by došlo ke zmaření dosavadních investic 

zadavatele. 

 

9. Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 

9.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ (příloha č. 2) opatřený razítkem a podpisem oprávněné 

osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z 

Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních 

předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). 

9.2. Doklad o splnění kvalifikačních kritérií dle bodu č. 6 

9.3. Cenová nabídka dle odst. 7 této Výzvy. 

9.4. Vyplněná a podepsaná smlouva o dílo - příloha č. 3 

9.5. Technický popis nabízeného řešení, zejména 

9.5.1. výrobní dokumentace 

9.5.2. jednoduchá vizualizace 

9.5.3. statický posudek 

9.6. Řazení dalších bodů záleží na uchazeči. 

 

10. Místo a doba pro podání nabídky 

10.1. Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 5. června 2020 do 11:00 hodin. 

10.2. Uchazeč doručí nabídky na adresu zadavatele:  

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 

Kraví hora 522/2 

616 00 Brno.  

10.3. Za čas podání návrhu odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné 

poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání se považuje její 

fyzické převzetí.  

10.4. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.  

10.5. Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá 

obsah vyjmout, komise neotevře, a zadavatel bude informovat uchazeče o uvedené 

skutečnosti. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke 

zdokumentování průběhu zadávacího řízení.  

 

11. Hodnotící kritéria 

11.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium pro 

hodnocení nabídek je nabídková cena bez DPH. 

 

12. Další podmínky  

12.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. 

12.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.  



12.3. Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky.  

12.4. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je 

opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. 

Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.  

12.5. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace 

V Brně dne 22. května 2020 

Č.j.  

 

 

 

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (technický popis) 

Příloha č. 2 - krycí list  

Příloha č. 3 -  závazný návrh smlouvy o dílo (k doplnění a podepsání) 



Příloha č. 1 - zadávací dokumentace (technický popis) 

Specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu – Mendel Box 

 

1. mobilní expozice s jednoduchou stavbou a rozložením, opakovatelné použití v exteriéru i 

interiéru v podobě hranolu 

1.1. nejvyšší hmotnost jednoho dílu 65 kg 

1.2. největší rozměr jednoho dílu 110 x 260 cm (vyjma podsvětlené folie) 

2. rozměry 480-520 cm x 330-370 cm (půdorys) x 230-270 cm (výška)  

3. hliníková konstrukce, čtvercový profil sloupků přibližně 80x80 mm. 

4. antikorozní povrchová úprava 

5. barva lesklý kov 

6. spojení zámkovým systémem 

7. stěny  

7.1. dvojice kratších stěn kombinace bezpečnostního skla a lamel s variabilním sklonem – 

zastoupení záleží na zvoleném designu navrhnutém uchazečem, předpokládá se 

přibližný poměr 50:50 

7.1.1. stěny umožní budoucí umístění LED monitoru s úhlopříčkou 120 cm a větší 

(monitor není součástí nabídky) 

7.2. jedna delší stěna kombinace bezpečnostního skla a lamel s variabilním sklonem a 

volným prostupem o šířce alespoň 200 cm – zastoupení záleží na zvoleném designu 

navrhnutém uchazečem, předpokládá se přibližný poměr 50:50 

7.3. jedna delší stěna v podobě oboustranné „backlite“ stěny bez potisku, s možností 

výměny 

7.3.1. rovnoměrné podsvětlení bílými RGB diodami 

7.4. součástí dodávky dvě pouzdra pro uložení srolované grafiky 

8. Podlaha 

8.1. voděodolná 

8.2. protiskluzová 

8.3. revizní otvory pro přístup/instalaci rozvodu slaboproudu i silnoproudu 

8.4. nájezdová rampa pro pohyblivě omezené návštěvníky 

8.5. podlaha musí být umístěna na patkách s rektifikací 

8.6. podlaha může být kombinací plné plochy a roštu – zastoupení záleží na zvoleném 

designu navrhnutém uchazečem 

9. Střecha 

9.1. pouze stropní nosníky s možností umístění rastru pro upevnění svítidel a jiných 

výstavních elementů 

9.2. rastr 50x50 cm v podobě upínacích ocelových lanek bude součástí dodávky 

9.3. možnost upevnění plachty pro zastínění a/nebo ochranu před deštěm 

9.3.1. černá plachta, vč. vypínacích prvků, bude součástí dodávky 



10. Součástí dodávky bude plachta umožňující zakrytí celého boxu např. v noci tak, aby 

znemožnila přístup nepovolaným osobám. 

11. Vnitřní vybavení 

11.1. atypický, voděodolný prezentační stolek s uzamykatelnými zásuvkami a úložným 

prostorem o přibližných rozměrech 100 x 150 cm (půdorys), 100 cm (výška) 

12. Veškerá zařízení musí splňovat veškeré české/evropské technické normy, které na předmět 

plnění dopadají, součástí dokumentace bude zejména 

12.1. statický posudek 

12.2. certifikát nehořlavosti 

12.3. atest bezpečnosti instalovaných skel



Příloha č. 2 - krycí list nabídky 

 

Krycí list nabídky veřejné zakázky 
Název zakázky: Mendel Box 

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 

 

  UCHAZEČ 

  (obchodní firma nebo název) 

  

 SÍDLO 

 (celá adresa včetně PSČ) 

  

 IČO  

 DIČ  

 Id datové schránky  

 kontaktní osoba 

 (jméno, telefon) 

 

Hodnotící kritérium 

 

 Cena bez DPH: 

 

 

 Cena s DPH ve výši 21 % 

 

  

  

 V ………………… dne …………………… 

  

 

………………                            ………………                     ……………… 

razítko                     Jméno a příjmení (tiskacím)                     podpis 



Příloha č. 3 – závazný návrh smlouvy (vyznačené doplní účastník) 

 

Smlouva o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Mendel Box“ 

 

 

Článek I. Smluvní strany 

 

1. Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 

 IČO   00101443   

 DIČ:   CZ00101443 

 Sídlo:    Kraví hora 522/2, Veveří, 616 00 Brno 

Zastoupené:   Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem 

 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

 Číslo účtu:   9633621/0100 

 Tel.   775 35 45 55 

 E-mail   reditel@hvezdarna.cz 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a  (veškeré níže uvedené údaje doplní účastník) 

  

2. _____________ (obchodní firma dodavatele, je-li právnickou osobou či fyzickou osobou 

zapsanou v obchodním rejstříku) 

se sídlem:   …………………………. 

zastoupena:  …………………………. 

IČO:   …………………………. 

DIČ:   …………………………. (případně) není plátcem DPH 

Bankovní spojení: …………………………. 

Číslo účtu:  …………………………. 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ____ oddíl ____, vložka ____ 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“. 

 

 

Článek II. Předmět smlouvy 



 

1. Předmětem této smlouvy je kompletní realizace veřejné zakázky na dodávku s názvem 

„Mendel Box“, a to dle nabídky zhotovitele a podmínek stanovených zadavatelem v zadávací 

dokumentaci uvedené veřejné zakázky a dále v souladu s podmínkami této smlouvy. 

2. Předmětem této smlouvy je provedení díla dle specifikace obsažené v této smlouvě a příloze 

č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Součástí předmětu díla jsou i práce ve 

smlouvě výslovně neoznačené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o 

kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem vědět měl a/nebo mohl, 

a jejich cenu zhotovitel zohlednil ve své nabídce. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného 

provozu v souladu s účelem této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami 

platnými na území České republiky. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit smluvenou cenu, a to za podmínek v této 

smlouvě dále uvedených. 

 

 

Článek III. Čas plnění a místo plnění  

 

1. Zhotovitel započne s prováděním díla bezodkladně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen dílo řádně dodat a instalovat a připravit ho pro provoz do 10. 7. 2020.  

2. V případě, že objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 

přeruší práce na dodávce a instalaci z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla. 

3. Místem plnění je objekt Hvězdárny a planetária Brno, příspěvková organizace na adrese Kraví 

hora 522/2,  616 00 Brno. 

 

 

Článek IV. Cena za dílo 

 

1. Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je 

sjednána dohodou smluvních stran a vychází z nabídky zhotovitele, stanovené v rámci 

zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy. 

2. Celková cena díla dle této smlouvy byla na základě vzájemné dohody smluvních stran 

sjednána ve výši: 

Cena bez DPH v Kč   

Výše DPH v %  

Výše DPH v Kč  



Cena s DPH v Kč  

 

3. Celková cena díla ve výši ............................. Kč bez DPH (slovy: ...................................... 

korun českých bez daně z přidané hodnoty) je stanovena jako nejvýše přípustná. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. Pokud dojde během platnosti a účinnosti smlouvy ke změně 

zákona o dani z přidané hodnoty a pokud taková změna bude mít vliv na výši DPH, bude ke 

sjednané ceně bez DPH připočtena DPH v takto změněné výši (uvedená úprava nevyžaduje 

uzavření dodatku ke smlouvě). 

5. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění jeho závazku dle 

této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve 

výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které 

zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke 

svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a 

mohl, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady 

na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, 

skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení místa plnění a jeho 

zabezpečení, úklid průběžný a konečný úklid místa plnění, veškerou dokumentaci pro 

provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci 

skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání 

atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv, včetně všech licencí a všech dalších 

dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na clo, režie, 

mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a 

protipožárních opatření apod., další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí 

příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, náklady na 

zajištění servisu díla a náklady na pořízení provozního a servisního materiálu po dobu 

stanovenou v této smlouvě. 

 

 

Článek V. Platební podmínky 

 

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě řádného daňového 

dokladu - faktury. Lhůta splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. 

2. Cena díla bude objednatelem hrazena jednorázově po předání díla.  

3. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne provedení celého díla doručí zhotovitel objednateli k odsouhlasení 

konečné vyúčtování (rekapitulaci) ceny díla. Objednatel je oprávněn požadovat ve lhůtě do 10 

dnů ode dne doručení konečného vyúčtování opravu zřejmých nesprávností.  



4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat zejména: 

- označení faktury; 

- identifikační údaje objednatele a zhotovitele; 

- předmět plnění a den splnění; 

- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu; 

- náležitosti pro daňové účely. 

5. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve 

lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet znovu ode dne doručení doplněného či nově vystaveného daňového dokladu 

objednateli. 

6. Objednatel je povinen za každý den prodlení s úhradou faktury uhradit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do doby zaplacení dlužné 

částky. 

7. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající 

výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu ve prospěch bankovního účtu 

zhotovitele. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení 

proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele. 

 

 

Článek VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně překontrolovat objednatelem předané 

podklady a dokumentaci a řádně si prověřit podmínky pro realizaci svého plnění, všechny 

nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do 

celkové ceny za dílo. 

2. Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele na nevhodnost či nepřípustnost pokynů objednatele, ať už z 

hlediska možných důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s ustanoveními smlouvy 

nebo platnou právní úpravou, jinak odpovídá za škodu.  

3. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Především jsou smluvní strany 

povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, 

které lze na nich objektivně požadovat k řádnému splnění jejích smluvních povinností. To se 

týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro 

činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

4. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 

smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 



zavazují neprodleně odstranit všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 

splnění jejích smluvních povinností.  

5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a 

provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 

pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 

zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a 

jinou součinnost. 

6. V případě, že je součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorské dílo“), získává objednatel od zhotovitele veškerá práva související s ochranou 

duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla 

objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel zejména získává od 

dodavatele k takovému dílu nejpozději ke dni jeho předání veškerá majetková práva, a to 

formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

7. Licence je udělena jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití takového díla, 

zejména k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu 

se smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem, je 

udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak 

neomezená způsobem nebo rozsahem užití. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence dodavatelem je již 

zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy (je součástí smluvní ceny). Při sjednání odměny se 

přihlédlo k účelu licence a způsobu a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a 

množstevnímu rozsahu licence. 

 

 

Článek VII. Zkoušky díla 

 

1. Je-li to k řádnému užívání díla nutné, je součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem 

řádného provedení díla nebo jeho části doložení úspěšných výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu. 

Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje 

objednatel. 

2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem 

každého jednotlivého zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a 

jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, 

prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz v 

souladu se smlouvou. 



3. O konání zkoušky vyrozumí objednatel zhotovitel písemně alespoň 5 kalendářních dnů 

předem. Nebude-li možné zkoušku provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým 

náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla. Jakmile odpadne překážka, která 

brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušku v jejím příslušném 

rozsahu. 

4. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, 

nebrání provedení zkoušek. 

5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených 

prací či vlastností materiálů na díle použitých, které navrhne objednatel. 

 

 

Článek VIII. Převzetí díla  

 

1. Povinnosti zhotovitele provést dílo je splněna dnem řádného dokončení a předání díla 

objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla nebo jeho části je předání všech dokladů 

souvisejících s řádným provedením díla nebo jeho části objednateli a to jsou zejména revizní 

zprávy, atesty o funkčnosti, návody, záruční listy, atd., a to v českém nebo anglickém jazyce. 

2. Termíny splnění uvedené v čl. III. této smlouvy se považují za dodržené, jestliže ve 

stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán zápis 

(protokol) o akceptaci díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje 

zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní 

účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo 

přejímá včetně všech potřebných dokladů. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele 

uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud se na tom smluvní strany 

dohodnou. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání dokumentace, není 

objednatel povinen převzít. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a 

provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v 

souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla. 

Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými 

zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak 

není objednatel povinen dílo převzít.  

4. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 7 

dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 

že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 

tom se zjistí, že dílo nebo jeho část nebyla připravena k předání a převzetí, uhradí zhotovitel 

náklady a škody objednateli. 



6. Pro přejímací řízení díla zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné 

pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k 

přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

7. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a 

nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z 

ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl 

dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 

možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel 

prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními 

stranami. 

 

 

Článek IX.. Odpovědnost za vady, záruka 

 

1. Drobné odchylky od příslušné dokumentace, od požadavků uvedených v této smlouvě či 

požadavků objednatele, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou funkčnost díla nebo 

na zvýšení ceny za dílo, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil 

objednatel písemný souhlas a za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v protokolu 

o předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, resp. příslušnou dokumentací, technickými normami, které se na 

jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou 

zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným 

objednatelem. V opačném případě se má za to, že dílo má vady. Vadami se rozumí i 

nedodělky, tj. nedokončená plnění. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce dle přílohy č. 1 této smlouvy. Záruka 

se vztahuje na veškeré vady díla, které se projeví v záruční době, a to s výjimkou vad, u nichž 

zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel užíváním díla v rozporu s účelem, ke 

kterému je dílo z hlediska jeho funkčních vlastností určeno či provozními pokyny. Zhotovitel se 

zavazuje postupovat při zahájení odstranění vad následovně:  

3.1. v případě závažné vady díla (tj. vady, kdy funkčnost systému digitálního planetária je 

významným způsobem degradována) v záruční době je zhotovitel povinen zajistit 

nástup minimálně 1 odborně způsobilého pracovníka autorizovaného zhotovitelem k 

zahájení efektivního řešení hardwarové nebo softwarové závady v místě plnění 

veřejné zakázky nejpozději do 96 hodin od nahlášení příslušné vady objednatelem a 

3.2. v případě méně závažné závady (tj. vady, kdy funkčnost systému digitálního 

planetária vykazuje určité problémy bez výrazného dopadu na provoz systému) v 

záruční době je zhotovitel povinen zajistit nástup minimálně 1 odborně způsobilého 



pracovníka autorizovaného zhotovitelem k zahájení efektivního řešení hardwarové 

nebo softwarové závady v místě plnění veřejné zakázky nejpozději do 14 dnů od 

nahlášení příslušné vady objednatelem.  

3.3. Za nahlášení vady se považuje elektronická zpráva zaslaná objednatelem na níže 

uvedenou e-mailovou adresu zhotovitele: .......................  

4. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 až § 2619 

občanského zákoníku. 

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat předmět díla pro jeho vady, 

za které odpovídá zhotovitel. 

6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu 

škody nebo na smluvní pokutu. 

7. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem 

výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních 

podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich 

odstranění. 

8. Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností se výslovně ujednává, že objednatel má právo volby 

závažnosti vady a způsobu odstranění vady, tuto volbu může i změnit. 

9. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v závazné lhůtě, má objednatel právo nechat 

takové vady odstranit třetí osobou. Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu nákladů s tím spojených. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 

případě nezaniká. 

10. Pokud zhotovitel u reklamované vady prokáže, že tato byla způsobena vinou objednatele, 

uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady spojené s provedením nápravy. 

11. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová 

záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

 

 

Článek XI. Další ujednání 

 

1. Ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává zhotovitel objednateli, musí 

být předána či předložena v českém nebo anglickém jazyce. 

3. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených smlouvou se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany 

doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, 

jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i 

tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 



4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré své nároky na úhradu smluvních pokut 

či náhradu škody proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám zhotovitele vzniklých na základě této 

smlouvy, a to včetně nároku zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho části. 

5. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.  

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s 

touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v 

této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude 

zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v 

registru smluv uveřejní objednatel.  

 

 

Článek XII: Zánik závazků 

 

1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním. 

2. Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, 

dohodnou-li se na tom smluvní strany. Taková dohoda musí být písemná a musí obsahovat 

vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet. 

3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem 

(doporučeným dopisem) upozorněna. 

4. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní 

(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 

neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V 

takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 

dodatečného plnění poté, kdy prohlášení druhé smluvní strany obdržela. 

5. Podstatným porušením smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

5.1. pokud dílo není prováděno v souladu s technickými podmínkami plnění stanovenými v 

této smlouvě, závaznými normami a ostatními platnými předpisy, 

5.2. prodlení zhotovitele s prováděním díla nebo jeho části o více než 15 dnů, 

5.3. prodlení objednatele s úhradou faktury déle než tři měsíce. 

6. Ukončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran 

ze smlouvy. Ukončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu 

škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty 

závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 

nadále nebo u kterých tak stanoví zákon. 



7. Zhotovitel je při skončení účinnosti smlouvy nebo při jejím zániku povinen provést dle dispozic 

objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech 

věcí s dílem souvisejících nebo jejich části objednateli. Zhotovitel je povinen po zániku 

smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku 

přerušení plnění předmětu díla. 

 

 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou 

výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

2. Tato smlouva je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 (jedno) 

vyhotovení. 

3. Veškeré změny či doplnění smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak, lze učinit pouze na 

základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, 

číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy. 

4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 

nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

5. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze 

smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 dnů po jeho prvním 

oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k 

příslušnému soudu. V případě soudního sporu si smluvní strany sjednávají místní příslušnost 

soudu dle sídla objednatele.   

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

6.1. Příloha č. 1 -  Specifikace díla (tvoří rovněž přílohu č. 1 zadávací dokumentace 

veřejné zakázky – účastník přílohu převezme a doplní ji ve smyslu pokynů v ní 

uvedených)  

6.2. Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, vč. jejích příloh před jejím podpisem přečetly a s 

jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci 

smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

Datum: __________________________      Datum: _________________________ 

 



Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

Jméno:        Jméno:      

     

 

Podpis:  __________________________        Podpis:  ____________________________ 

  

 

Příloha č. 1 

Specifikace díla 

 

Příloha č. 2 

Seznam poddodavatelů 

(doplní účastník) 

 


