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Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Článek I. 
Smluvní strany:

1. Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

70890749

CZ70890749

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800

Tel.: 564 602 140
(dále jen objednatel)

a

2. Mgr. Eduard Krainer
se sídlem: Otín 42, 588 33 Otín
IČO: 04360125
Bankovní spojení: Komerční banka 
Číslo účtu: 115-1277390237/0100

Zastoupená:

Tel.:
Mgr. Eduardem Krainerem 
602 124 824

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. 
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit vyhodnocení ohroženosti vybraných 
základních a středních škol v Kraji Vysočina, a to v rámci projektu „Kraj Vysočina - 
Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol v Kraji Vysočina." (dále jen „Analýza" 
nebo „dílo").

2. Přílohou této smlouvy je seznam realizačního týmu, která je v souladu se zadávací 
dokumentací.

3. Předmětem zakázky je provedení vyhodnocení ohroženosti školy z pohledu odborného 
externího subjektu. Školy jsou jeden z typů měkkého cíle vyspecifikovaného dle 
metodických dokumentů Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV ČR“): „Základy ochrany
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měkkých cílů - Metodika ochrany měkkých cílů" a „Vyhodnocení ohroženosti měkkého 
cíle". Vyhodnocení ohroženosti bude provedeno u dvaceti základních a středních škol na 
území Kraje Vysočina uvedených v tabulce č. 1, pro každou školu samostatně.

Tabulka č. 1

č. Název školy Adresa školy IČO

1. Základní škola T. G. Masaryka Tyršova 409, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem

48897400

2. Gymnázium Jihlava Jana Masaryka 1,586 01
Jihlava

60545984

3.
Základní škola Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad 
Sázavou

Vratislavovo náměstí 124,
59231 Nové Město na Moravě

70284725

4. Střední průmyslová škola a Střední 
odborné učiliště Pelhřimov

Friedova 1469, 39301
Pelhřimov

14450470

5. Základní škola Třešť J. Hory 1050, 589 01 Třešť 48460362

6.
Základní škola a Mateřská škola
Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková 
organizace

66, 58257 Lípa 70891656

7. Obchodní akademie a Hotelová škola 
Havlíčkův Brod

Bratříků 851, 58001 Havlíčkův 
Brod

60126817

8.
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, 
příspěvková organizace

Seifertova 1426, 58601 Jihlava 65269870

9. Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola

Školní 764, 39601 Humpolec 62540050

10. Gymnázium Třebíč Masarykovo nám. 116, 67401 
Třebíč

60418435

11. Základní škola a Mateřská škola Nová 
Cerekev

72, 39415 Nová Cerekev 70659231

12.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Střední odborná škola služeb a 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava

Karoliny Světlé 4428, 58601 
Jihlava

836591

13. Základní škola a Mateřská škola Golčův 
Jeníkov, příspěvková organizace

Mírová 253, 58282 Golčův 
Jeníkov

70986002

14.
Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická Žďár nad 
Sázavou

Dvořákova 404, 59101 Žďár 
nad Sázavou

637696

15. Základní škola a Mateřská škola
Jimramov, příspěvková organizace

Padělek 133, 59242 Jimramov 70882568

16. Gymnázium Otokara Březiny a Střední 
odborná škola Telč

Telč-Staré Město, Hradecká
235

60545941

17. Gymnázium, Střední odborná škola a
Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Husovo náměstí 1, 58401
Ledeč nad Sázavou

60126647

18.
Vyšší odborná škola a Střední odborná 
škola zemědělsko-technická Bystřice nad 
Pernštejnem

Dr. Veselého 343, 59301
Bystřice nad Pernštejnem

48895504

19. Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, 
příspěvková organizace

Havlíčkova 71, Jihlava 58601 70878846
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20. Gymnázium a Střední odborná škola, Tyršova 365, 67602 Moravské 60418427
Moravské Budějovice, Tyršova 365 Budějovice

(dále jen „analýza" nebo „analýzy")

4. Specifika analýzy:
4.1. nastavení prioritních oblastí, které je potřebné ve školském zařízení přednostně 

chránit (ochrana života, zdraví,...);

4.2. Vymezení zdrojů hrozeb - rizikové skupiny, osoby či organizace, od kterých hrozí 
potenciální útok;

4.3. vymezení předpokladatelného způsobu útoku těchto osob či skupin osob;
4.4. zjištění skutečného stavu fyzického a technického zabezpečení školy (záznam vč. 

fotodokumentace);
4.5. shrnutí výše uvedeného do seznamu možných způsobů útoků na školské zařízení 

(konkrétní měkký cíl);
4.6. stanovení možného způsobu útoku dle místa útoku a stanovení možného způsobu 

útoku dle času útoku ve vztahu k výše definovaným způsobům útoků;

4.7. určení pravděpodobnosti výše definovaných způsobů útoků dle těchto kritérií: 
dostupnost prostředků potřebných pro provedení útoku, frekvence výskytu způsobu 
útoku a složitosti provedení daného způsobu útoku;

4.8. určení dopadu jednotlivých výše vymezených způsobů útoků z těchto pohledů: dle 
dopadu na životy a zdraví, dopadu na objekt školy, finančního dopadu na zřizovatele 
školy a dopadu na zaměstnance školy, žáky, rodiče, osoby blízké, komunitu, region 
atd.;

4.9. stanovení celkové míry ohroženosti školy výše vymezenými způsoby útoků dle 
metodiky MV „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle";

4.10. zhodnocení stávajících bezpečnostních a organizačních opatření školy;

4.11. písemné zpracování Analýzy školy (popis výše uvedených zjištění a doporučení pro 
zlepšení režimových opatření, fyzického a technického zabezpečení školy);

4.12. zpracování zákrokové dokumentace/karty školy, a to pro potřeby složek IZS;

4.13. závěrečná osobní prezentace výstupů analýzy zástupcům analyzované školy;

4.14. pro každou školu bude vypracována Analýza samostatně a na závěr bude pro 
zadavatele vypracována souhrnná zpráva shrnující provedení Analýz vč. jejich 
závěrů za všechny analyzované školy. Souhrnná zpráva bude osobně prezentována 
zadavateli.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné 
zakázky s názvem „Kraj Vysočina - Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol 
v Kraji Vysočina" a bere na vědomí, že mimo ustanovení této Smlouvy je vázán také 
zadávací dokumentací/výzvou a svou nabídkou, kterou podal do předmětné veřejné 
zakázky.

6. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Analýzy zaplatit zhotoviteli odměnu 
dle této Smlouvy.

Článek II.
Termín, místo a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny aktivity v souladu se zadávací dokumentací / výzvou 
a svou nabídkou, a to dle této Smlouvy do 31.10. 2019.
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2. Zhotovitel se zavazuje zaslat souhrnnou závěrečnou zprávu o provedených Analýzách 
do 15.11.2019. Zhotovitel je povinen závěrečnou zprávu o provedených Analýzách předat 
objednateli ve dvou podepsaných originálech v listinné formě, a to v českém jazyce a dále 
v elektronické podobě (*.pdf).

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky k závěrečné zprávě a k samotným analýzám 
ze strany Kraje Vysočina, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení připomínek ze strany 
kraje.

4. Zhotovitel umožní přítomnost zástupců z Kraje Vysočina při realizaci Analýzy na místě 
(ve vybraných školách). Minimálně 14 dnů před zahájením realizace Analýzy předloží 
zhotovitel zástupcům kraje časový harmonogram.

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré aktivity v rámci Analýz budou prováděny v souladu 
s platnou legislativou.

6. Místem předání díla je Krajský úřad Kraje Vysočina - Odbor sekretariátu hejtmana, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Článek III.
Cena, rozpočet a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Analýz v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to takto:

Aktivita Cena celkem 
v Kč 

vč. DPH

Cena celkem slovy

Vyhotovení dvaceti Analýz v základních a 
středních školách na území Kraje Vysočina 
uvedených v tabulce č. 1, a to pro každou 
školu samostatně.

297 800,- Dvě stě devadesát sedm osm 
set korun českých

Maximální cena jedné Analýzy
14 890,- Čtrnáct tisíc osm set devadesát 

korun českých
Celková cena za provedení Analýz 297 800,- Dvě stě devadesát sedm osm 

set korun českých

2. Cena za služby zhotovitele při plnění této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a plně 
pokrývá všechny náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje prostředky čerpat v souladu 
s položkovým rozpisem rozpočtu projektu.

3. Cenu uhradí objednatel po řádném a včasném ukončení díla a jeho předání objednateli. 
Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném a včasném ukončení díla. Splatnost 
faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

4. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 pfsm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
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5'. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada 
je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

Článek IV.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vadně poskytnutou službu v rámci díla, kdy vadně 
poskytnutou službou se rozumí neposkytnutí služby ve sjednaném rozsahu nebo byla-li při 
plnění služby porušena povinnost, jejíž plnění vyplývá z právních předpisů nebo k jejímuž 
plnění se zhotovitel zavázal touto smlouvou.

2. Zjistí-li objednatel, že služba není plněna řádně, písemně (též emailem nebo faxem) 
upozorní na vadné plnění zhotovitele. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění 
objednatelem vytknutých vad okamžitě (neprodleně) od písemného upozornění na vady 
tak, aby bylo zajištěno řádné plnění podle této smlouvy, a vytknuté vady odstranit 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jejich vytknutí objednatelem.

Článek V.
Požadavky na provedení díla

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými a všeobecně
závaznými předpisy platnými v ČR ke dni uzavření smlouvy bez výjimky.

Článek VI.
Úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny plnění je objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit úrok z prodlení dle předpisů občanského práva.

2. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu díla, nebo v případě prodlení u dalších 
povinností zhotovitele dle této Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit úrok z 
prodlení dle předpisů občanského práva.

3. Právo vymáhat úrok z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí doby k plnění závazku dle této Smlouvy a zhotoviteli prvním dnem následujícím 
po marném uplynutí doby k úhradě faktury.

4. Úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení dokladu k jejich úhradě.

5. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případnou škodu způsobenou porušením 
podmínek této smlouvy.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v požadované kvalitě na profesionální úrovni, řádně 
a včas. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci s odbornou péčí a v souladu 
s platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat termíny dle této Smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není odpovědný za zajištění jakýchkoli dodávek 
a služeb souvisejících s prováděním předmětu této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho 
pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil realizací dle této Smlouvy, do styku s
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Osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Nařízení11 a zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby 
nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 
jakož aby i jinak neporušil Nařízení a zákon č. 101/2000 Sb. Zhotovitel je povinen 
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivostí trvá i po zániku 
závazku z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po ukončení této smlouvy, a to z jakéhokoliv 
důvodu, zlikvidovat osobní údaje, k nimž získal přístup nebo je shromáždil v souvislosti 
s plněním této smlouvy, způsobem stanoveným se zákonem č. 101/2000 Sb. a Nařízením.

Článek Vlil.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel nebo zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi.

2. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy.

3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele opravňujícím objednatele odstoupit 
od smlouvy je:

3.1. nepředání díla objednateli v termínu uvedeném včl. II. odst. 2;
3.2. jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, nebo je v trvalé platební 

neschopnosti; vyjma zjevně šikanózních insolvenčních návrhů.

4. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele opravňujícím zhotovitele odstoupit 
od smlouvy je:

4.1. jestliže je v trvalé platební neschopnosti delší než tři měsíce;

4.2. jestliže objednatel neuhradil některou platbu ve lhůtě splatnosti prodloužené o 2 
měsíce.

5. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Po obdržení písemného odstoupení od smlouvy zhotovitel neprodleně přeruší 
práce a smluvní strany dohodnou do 1 týdne po obdržení písemného oznámení 
v samostatném protokolu podmínky vypořádání.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Dodavatel není 
oprávněn realizovat jakoukoliv část díla před nabytím účinnosti této smlouvy.

3. Tato smlouva může být měněna pouze jejími písemnými dodatky pořadově číslovanými 
a podepsanými oběma smluvními stranami.
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4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních včetně příloh, z nichž každá smluvní 
strana dostane po jednom. Obdobně bude postupováno při vyhotovení dodatků této 
smlouvy.

5. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.

6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

7. 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 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost 
k právním úkonům, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek a že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím 
obsahem.

9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V......,.........r.............. dne: T?.l.. 2019 V Jihlavě dne: ?.&??■ *

Mgr. Eduard ífrainer MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje //
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„Kraj Vysočina - Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol
v Kraji Vysočina".

Nabídková cena:

Cena za jeden 
bezpečnostní audit 
jednoho měkkého 
cíle bez DPH

DPH (%) DPH (Kč) Cena za jeden 
bezpečnostní audit 
jednoho měkkého 
cíle včetně DPH

14.890,- Kč - - 14.890,- Kč

Technická kvalifikace - Odborný realizační tým Zhotovitele: 
Odborný realizační tým Zhotovitele:

Pozice člena týmu Pozice v týmu

1. Mgr. Eduard Krainer Odborný garant, zpracovatel

2. Mgr. Martin Menšík Odborný garant, zpracovatel

3. Bc. Jaroslav Kocián Odborný garant, zpracovatel,

auditor

4. ing. Peter Šramatý Odborný konzultant, 
zpracovatel


