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SMLOUVA O DílO 

p;; < .-: 
g" p;; ; uzavíraná na základě výsledků poptávkového řízení v souladu s ustanovením § 6 zákona 

t'0 _ . 
-.....'l C. č . 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, evidovaná u objednatele pod č. 

~( 

~ smlouvy 63/50/2016 (dále jen "smlouvali). 

I. Smluvní strany 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
Sídlo: Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7 
Jednající: 

IČO: 
DiČ: 
tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 

Mgr. Jana Ermlová, 
ředitelka odboru bezpečnostního 
49370227 
není plátce 
+420 233 045 432 
jana.ermlova@nku.cz 
ČNB, Praha 1, Č. účtu: 916-30027-001/0710 

(dále jen "objednatellt) 

a 

APROKS, spol. s r.o. 
Sídlo: 
Jednající: 

IČO: 
DiČ: 
tel.: 

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 
Ing. Jiří Ochozka, 
jednatel společnosti 
44851812 
CZ44851812 
+420233376194 

e-mail: aproks@aproks.cz 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Č. účtu: 105139877/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 6947 

(dále jen "zhotovitel lt) 

(dále také společně označováni jako "smluvní strana" nebo "smluvní strany") 

II. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a 
ustanoveními § 1724 a násl. zákona Č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ") 
a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práva povinností 



z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, 
nestanoví-Ii tato smlouva jinak. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele Č . N2016243b ze dne 
31. 10. 2016, viz příloha Č. 1 smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim 
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření 
této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou · k tomuto úkonu 
oprávněny. 

III. Účel a předmět smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovit způsob splnění požadavků obsažených v právních 
předpisech vydaných na úseku ochrany utajovaných informací ve vztahu k nebytovým 
prostorům, které se mají stát budoucím sídlem objednatele, a stanovit způsob 

zabezpečení objektu, v němž se nebytové prostory objednatele budou nacházet. 
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele 

bezpečnostní posouzení budoucího sídla objednatele a také poskytnutí souvisejících 
konzultací v procesu jeho před projektové a projektové přípravy. 

3. Obsahem bezpečnostního posouzení (studie) bude stanovisko ke splnění požadavků 

stanovených právními předpisy vydanými na úseku ochrany utajovaných informací, které 
by mělo splňovat budoucí sídlo objednatele, zejména posouzení možnosti zajištění 

podmínek pro trvalé střežení sídelního objektu objednatele ochranou službou Policie 
České republiky. Bezpečnostní posouzení musí obsahovat i uvedení rizik souvisejících se 
splněním podmínek a jejich předpokládanou věcnou, případně finanční náročnost. 

4. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání bezpečnostní studie s Policií České 
republiky a reflektování jejich připomínek. 

5. Specifikace předmětu smlouvy: 
a) vypracování bezpečnostní studie objektu, který bude sloužit pro nové sídlo 

objednatele, 
b) poskytnutí konzultačních služeb v průběhu předprojektové a projektové přípravy 

nového sídla, podle potřeb objednatele. 
6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a s odbornou péčí dílo specifikované v odst. 5 
písm. a) a b) tohoto článku (dále jen "dílo") v rozsahu a za podmínek stanovených 
objednatelem. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu . Zhotovitel je povinen při provádění díla 
dodržovat obecně závazné předpisy, pokyny objednatele nebo pokyny objednatelem 
určených kontaktních osob. Zhotovitel se zavazuje upozornit bez zbytečného odkladu 
objednatele na nevhodnost pokynů objednatele. Pokud tak zhotovitel neučiní, odpovídá 
za škodu, která provedením takovýchto nevhodných pokynů objednateli vznikla. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 



IV. Místo, termín a způsob plnění 

1. Místem plnění podle této smlouvy je sídlo objednatele, Česká republika - Nejvyšší 
kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, 17004 - Praha 7. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci díla uvedeného v čl. III odst. 5 písm. a) 
budou zahájeny ihned po uzavření této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat 1. verzi díla uvedeného v čl. III odst. 5 písm. a) 
k připomínkám objednateli do 30. 11. 2016. 

4. Zhotovitel je povinen provést veškerá doplnění a úpravy díla na základě vznesených 
připomínek objednatele při osobním jednání smluvních stran, o kterém bude vyhotoven 
zápis, podepsaný oběma smluvními stranami. Připomínky budou zhotovitelem 
zapracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy došlo k podepsání zápisu z osobního jednání. 

5. Zhotovitel je povinen dle čl. III. odst. 5 písm. b) poskytnout objednateli konzultační 
služby v průběhu předprojektové a projektové přípravy nového sídla, podle potřeb 
objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle čl. III odst. 5 písm. a) do 16.1.2017. 
7. Zhotovitel dílo vypracuje v listinné i elektronické podobě ve formátech Microsoft Office. 

V listinné podobě odevzdá zhotovitel dílo ve dvou (2) vyhotoveních, v elektronické 
podobě na datovém nosiči CD v editovatelné formě. 

8. O předání jakýchkoliv podkladových materiálů, dokumentů nebo informací nezbytných 
pro provedení díla dle této smlouvy bude proveden písemný zápis podepsaný 
objednatelem či zhotovitelem. Pokud budou tyto předány pomocí e-mailu, písemný 
zápis se vyhotoví na základě žádosti smluvních stran. 

V. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla, zejména 
poskytnout podkladové informace nezbytné pro provedení díla. Pro započetí provádění 
díla žádá zhotovitel: 
a) poskytnutí výkresové dokumentace k objektu budoucího sídla objednatele zachycující 

prostorové uspořádání objektu nového sídla objednatele, 
b) informace k zamýšlené dislokaci útvarů objednatele, zvláště těch, které budou 

pracovat s utajovanými informacemi, 
c) stupeň utajení informací, ke kterým má být v objektu budoucího sídla objednatele 

umožněn přístup, 

d) další informace k vlastním požadavkům na režim pohybu zaměstnanců a návštěv po 
budoucím objektu sídla objednatele. 

VI. Cena předmětu plnění 

1. Cena za provedené dílo uvedené v čl. III odst. 5 písm. a) je stanovena dohodou smluvních 
stran a činí: 

Cena bez DPH 92.000,-Kč 

DPH 21 % 19.320,-Kč 

Cena včetně DPH 111.320,-Kč 



2. Podrobná cenová kalkulace celkové kupní ceny díla se nachází v předložené nabídce 

zhotovitele Č. N2016243b ze dne 31. 10. 2016, která tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy. 

3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené 

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou 

veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

zhotovení díla. 

4. Cena za hodinu konzultačních služeb uvedených v čl. III odst. 5 písm. b) smlouvy: 

Cena bez DPH 400,- Kč 

DPH 21 % 84,- Kč 

Cena včetně DPH 484,- Kč 

Poskytnutí konzultačních služeb požadovaných objednatelem bude reseno 

samostatnými objednávkami a uhrazeno na základě skutečně odpracovaných hodin dle 

výkazu schváleného oběma smluvními stranami, který bude přílohou faktury. 

5. Cena díla včetně konzultačních služeb je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH 

ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 
6. Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze smluvních stran s úhradou peněžité částky bude ve 

výši stanovené nařízen ím vlády č. 351/2013 Sb. 

VII. Platební podmínky 

1. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také "faktura"), a dále údaje ve smyslu ustanovení § 435 OZ. 

Faktura bude zaslána na adresu objednatele, která je uvedena v záhlaví smlouvy. 

3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také: 

a) označení smlouvy a datum jejího uzavření 

b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno 

c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace 

d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný 

doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních 

stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno. 

4. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném provedení a předání díla uvedeného 

v čl. III odst. 5 písm. a) a jeho převzetí objednatelem. Lhůta splatnosti faktury činí 15 

kalendářních dnů od doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní 

strany i při úhradě konzultačních služeb dle čl. III. odst. 5 písm. b), příp. jiných plateb 

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj .). 

5. Pokud objednatel obdrží od zhotovitele fakturu se všemi náležitostmi a požadovanými 

přílohami po 15. prosinci příslušného roku, prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto 

faktury z 15 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů. 

6. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-Ii vyúčtovány práce, které zhotovitel 



neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře. 
8. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není 

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury. 

10. Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze smluvních stran s úhradou peněžité částky 
bude ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

VIII. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, 
že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako 
by dílo provedl sám. 

2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré 
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. 

3. Obě smluvní strany prostřednictvím kontaktních osob uvedených v příloze Č. 2 této 
smlouvy budou osobně: 

a) konzultovat technické otázky v rozsahu nutném pro realizaci předmětu smlouvy bez 

zbytečného prodlení, 

b) sdělovat si překážky bránící realizaci předmětu smlouvy s dostatečným předstihem. 

IX. ( dání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a 
nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a 
převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat předávací protokol. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k řešení bezpečnostního posouzení včetně 

autorských práv po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. 

X. Podstatné porušení smlouvy 

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném termínu plnění podle čl. IV. této 

smlouvy, 
b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy, 
c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XI. této smlouvy ve sjednané lhůtě. 

XI. Sankční ujednání a škoda 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i 
v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla. 



2. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

XII. Náhrada škody 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 

úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu 

způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-Ii jí v jejich 

splnění nějaká z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. 

3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále 
stanoveno jinak. 

2. Objednatel je oprávně~stouPit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu 
ocitne v úpadku dle zákona č . 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých 
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto 
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru 
nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned 
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto 
článku. 

XIV. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že 
veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou 
cestou - dohodou. Nedojde-Ii k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před 

příslušnými obecnými soudy České republiky. 
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě. 



3. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti Smlouvu 
(včetně případných dodatků) zveřej ní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani 
je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou 
veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem 
nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti 
osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, 
jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy. 

7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. dubna 2018. 
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně 

nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 

stranaQli pJatí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
10. Dojde-Ilke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, 

rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti 

objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny. 
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů , osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

12. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dva (2) a zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

Lt II 4;) / 6' 
V Praze dne ... .......... ..... .... .... ... . 

L ~ / tnnLa~L- / ....... ť-.~~-::::.: ................................. . 
za objednatele 
Mgr. Jana Ermlová 
ředitelka odboru bezpečnostního 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

Nejvyšší kontrolní úi·<t , ' 
Jankovcova 2 

170 04 Praha 7 
(23) 

V Praze dne 

za zhotovitele: 
Ing. Jiří Ochozka 
jednatel společnosti 

APROKS, s~ .. óA .".1, "r,o. 
luIomatizace-projekce-kDns' .• ·J;.,,;e-S)'Itemy 

Argentln. U 2&~i :; !\ 

170 00 Praha 7 • Hol .. ~vIC41 



Příloha č. 1 Smlouvy 

APIID1CS 6",,1. 6 r.D. 
AUTOMATIZACE-PROJEKTOVÁNÍ-KONSTRUKCE-SVSTÉMV 

v, , 

Bezpecnostnl studie NKU 
N2016243b 

Mgr.Jana Ermlová 
ředitelka odboru bezpečnostního 
702 204 071 
Jana.ermlova@nku.cz 

APBOICS, $1H'1. $ 6".0. 

Argentinská 38, 170 00 Praha 7 

2016-10-31 

Jiří Ochozka 

TEL: 233 376 194, GSM: 603 150 976 

IČO: 44851812 
E-mail: aproks@aproks.cz 

DIČ:CZ-44851812 

www.aproks.cz 



N2016243b 

1. Zadání 
Zpracování cenové nabídky na vypracování bezpečnostní studie nového objektu - sídla NKÚ. 

2. Předmět nabídky 
Předmětem naší nabídky je řešení, vypracování studie, účast na kontrolních dnech projektanta. 

3. Popis prací 

3.1. Bezpečnostní studie 
Bezpečnostní studie bude zohledňovat bezpečnostní parametry prvků vhodných pro daný objekt 
vzhledem k legislativním úpravám, jednotlivé prvky budou splňovat bezpečnostní třídy vzhledem 
k důležitosti objektu. Budou popsány obecné požadavky a rozpracování pohledu podle našich 
zkušeností z jiných objektů se zapracováním přání budoucího uživatele. 

Předpokládané členění bezpečnostní studie a rozsah prací: 

~"--:C----'--'-:-:;-,.----------'----------------------" 

Pol. I Název .. Rozsah ! Sazba I Cena 1 

: /hod/ I Kč/hod : /Kč/ I 
1 

4 

5 

Posouzení plánů nového objektu z hlediska možností 
jeho fyzického i informačního zabezpečení. Posouzení 
dispozičního a stavebního řešení a začlenění do okolí 
s hlediska bezp"~čnosti provozu NKÚ .. 

I Posouzení nároků na projekty fyzické bezpečnosti 
! objektu z pohledu exteriéru (perimetr, fyzické 
1 komunikace osob, dopravních prostředků) i interiéru 
I (vnitřní členění a vazbYl __ . 

-

120 : 600 ~·- 12.obo ' 

I 
----J 

140 600 24.000 .. 

! Návrh koncepce elektronické kontroly vstupu a pohybu 1 20 . : 600 12.000 I 
! osob v areálu NKÚ a jeho vnitřních prostor a stanovení 
, kategorizace oprávnění přístupu do definovaných 
.. prostor, režimy provozu kategoriích osob 
I (zaměstnanec , návštěva, ... ). 
I Stanovení zá-sad-i<lTčovY'ch- technickýd,-a funkčních 
I parametrů prostředků bezpečnostních systémů areálu 
! NKÚ, certifikace. 
! Orientační cenové relace doporučovaných technických 

! _____ ._. _____ 1 
10 .. 500 5.000 .. 

1 prostředků. _ ! ___ . ___ ._. __ ..l __ . _____ ~! ___ ._. __ ._! 

I Posouzení podmínek pro zabezpečení nepřetržité ! 10 I 500 5.000 I 
I strážní služby a minimalizace možnosti selhání lidského I 

_ . __ L čirli!~~~._._. ____ ......... _ ...... __ ... _ ... _._ .. _ .. _ ... _ ....... _____ .............. ____ ....... ____ ._._ L._ .. _. ___ .L .. _ ... _. __ J _______ ._.--1 
6 : Formulace rizik souvisejících s bezpečností provozu I 30 .. 650 . 19.500 

.. _ .... _ : o.Qjektu ....... ... _ .... __ .... __ ._. __ ._ I ' 

~_ ... Jl~vš~n~;fi~~~e_.:~~~~~h hrozeb a p~~~_~~~n:.:~žn~~~ __ .. __ l~~ 1

650 
.. J- ....: .. ~~~ .. < 

~___ 1 Formální zpracování, dokl}mentace, projednání . I 5 1 300 1.500 . 
! CELKEM I 155 92.000 ! 

._ ... __ .. _ ... _ .. __ . __ ._L .... _. ___ .... ____ ... _ •. __ ._ ..... _ .... _ ........... ___ ._ .... __ ._ ........... __ . __ . __ .. _ .. __ ............. _ ................... ""._ .. ,, __ ._ ..... _ .. _ ......... _ . ___ ._._. . _-2 _______ ._ ...... _ ..... _ ... 1.._". ____ .... _ ....... _~" .. ; 
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3.2.Konzultace v průběhu realizace stavby 
v průběhu realizace výstavby sídla NKÚ bude řešitel této bezpečnostní studie poskytovat 
konzultační služby během projektové přípravy díla. Tyto konzultační služby objednatel jednak 
začlení do harmonogramu formou pravidelných požadavků na výkon a jednak budou poskytovány 
na výzvu podle potřeby. 

Řešitel studie povede záznamy o prováděných konzultací a souvisejících výkonů. 

3.3.Provádění prací 

Na práci se budou podílet pracovníci se zkušenostmi se zpracováním a realizací obdobných 
projektů. 

Výsledkem bude kompletní posouzení a bude sloužit jako podklad pro projektanta realizace. 

Práce bude předána v počtu 2 vyhotovení v papírové podobě a v elektronické podobě, podle 
potřeby. 

Předpokládáme práci hlavního projektanta a pomocných projektantů podle jednotlivých profesí. 
Hlavní část prací bude prováděna v souladu s požadavky investora po dobu 1 měsíce, kdy bude 
předán základní dokument, který se bude upravovat podle připomínek investora. Dále se projektant 
bude podílet na účastech na kontrolních dnech projektanta podle potřeby. 

4. Cenová specifikace 
Cena za zpracování studie 
DPH 21% 
Cena včetně DPH 

Cena za konzultační služby v průběhu realizace díla 

5. Harmonogram 

92.000,-Kč 

19.320,-Kč 

111.320,-Kč 

400,-Kč/hod. 

Vypracování studie (pracovní verze) 30.11.2016 
Vypracování konečné verze po připomínkách 16.01.2017 
Účast na kontrolních dnech projektanta a realizátora díla podle vyzvání a potřeb. 

6. Reference 
Naše firma se podílela na realizaci významných staveb z hlediska bezpečnosti a to zejména pro 
Ministerstvo vnitra, financí, obrany, životního prostředí, dopravy, dále objektech BIS, ČEPS, 
Jaderné elektrárny Temelín, Dukovany, NBÚ, Nejvyšší soud, Ústavní soud, ČNB, KB, ČSOB, 02 
aréna, letiště Ruzyně, vojenské letiště Čáslav a další. 

7.Závěr 
Základní firemní strategií AP ROK S je komplexní řešení problematiky ochrany a komplexní 
zabezpečení všech částí systému při realizaci. Jsme připraveni doplnit nebo upřesnit naši nabídku 
podle představa požadavků budoucího uživatele a provozovatele systému. 

APROKS spol. s r.o. 3 
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KONTAKTNí OSOBY ZA OBJEDNATELE 

OBLAST JMÉNO TELEFON E-MAIL 

Technická Ing. Jaroslav Matuna 233045222 jaroslav.matuna@nku.cz 

Technická Mgr. Michaela Paurová 233045268 michaela.paurova@nku.cz 

Právní Mgr. Martina Cviková 233045602 martina.cvikova@nku.cz 

KONTAKTNí OSOBY ZA ZHOTOVITELE 

OBLAST JMÉNO TELEFON E-MAIL 

Koncepční 
Ing. Jiří Ochozka 603150976 aproks@aproks.cz 

problematika 

Technické 
Bohumír Moravec 603218984 aproks@aproks.cz 

prostředky 

Informatika Ing. Karel Bukovjan 702009146 aproks@aproks.cz 
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