Č.j.: CAS/03818/4000/2020
Výtisk jediný
DOHODA O SPOLUPRÁCI
Tato dohoda o spolupráci (dále jen „Dohoda“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce
a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami.

(1) Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
IČO: 06578705, DIČ: CZ06578705
zastoupená Mgr. Zdeňkem Veselým, generálním ředitelem
(dále jen "Agentura")
a
(2) Nejvyšší kontrolní úřad
se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7
IČO: 49370227, DIČ: není plátcem DPH
jejímž jménem jedná: PhDr. Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce
(dále jen "Partner"),
(Agentura a Partner dále též jen společně a nerozdílně jako "Strany" nebo samostatně jako
"Strana").
Preambule
(1) Nejvyšší kontrolní úřad je organizační složka státu zřízená zákonem č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona
č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek I
Úvodní ustanovení a předmět Dohody
(1) Usnesením vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017 byla schválena Koncepce
zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice (dále jen
"Koncepce"). Zajištěním plnění některých opatření vyplývajících z harmonogramu
Koncepce byla pověřena Agentura.

(2) Partner realizuje výstavbový projekt s názvem „Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního
úřadu“ (dále jen "Projekt"). Partner dne 9. 11. 2017 uzavřel s Ministerstvem průmyslu
a obchodu „Prohlášení o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě budovy
sídla NKÚ“. Agentura a Partner se dohodli, že Projekt bude zařazen do programu pilotních
projektů (dále jen "Pilotní projekt") a to formou metodické a formální podpory, vzájemné
informovanosti o aktuálním průběhu Pilotního projektu, zpětných vazbách a interakcích
na podněty.
(3) Předmětem této Dohody je úprava vzájemných práv a povinností smluvních Stran
týkajících se veřejné prezentace (sdílení zkušeností pro odbornou veřejnost) Pilotního
projektu Partnera (dále jen "Prezentace").
(4) Mezi Agenturou a Partnerem v rámci Pilotního projektu Partnera se bude uskutečňovat
vzájemná spolupráce. Prostřednictvím programu pilotních projektů Agentura sdílí
znalosti, příklady dobré praxe, vzorové dokumenty apod. s širokou odbornou veřejností.
Veškeré tyto informace, které budou Partnerem poskytnuty Agentuře, budou vždy
odsouhlaseny kontaktní osobou Partnera.
(5) Kontaktní osoba Agentury:
Ing. Adam Ševčík
tel.: 608022379
e-mail: sevcik@agentura-cas.cz
(dále jen "Kontaktní osoba Agentury").
(6) Kontaktní osoba Partnera:
Ing. Milan Bílek
tel.: 724007042
e-mail:milan.bilek@nku.cz
(dále jen "Kontaktní osoba Partnera").
(7) Strany pověřují kontaktní osoby specifikované v odstavci 5 a 6 tohoto článku, coby své
pověřené zaměstnance, které budou mít oprávnění k veškerému jednání souvisejícímu
s realizací práv a povinností podle této Dohody.
(8) Agentura veřejně sdílí vzájemně odsouhlasené informace o konkrétních pilotních
projektech mj. na webovém portálu "www.koncepceBIM.cz", a to na URL:
<https://www.koncepcebim.cz/pilotni-projekty> (dále jen "Webová prezentace").
Článek II
Práva a povinnosti Stran
(1) Partner poskytuje za účelem Prezentace potřebné a předem dohodnuté a vzájemně
odsouhlasené informace a dokumentaci o Projektu (dále jen "Dokumentace"), např.
vstupní monitorovací zpráva, kvartální monitorovací zpráva atd., a to za účelem jejich
zveřejnění na Webové prezentaci. Partner prohlašuje, že takovému zveřejnění nebrání
práva třetích stran.
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(2) Partner poskytuje Agentuře Dokumentaci za účelem jejího zveřejnění na Webové
prezentaci elektronicky, a to jejím odesláním z e-mailu kontaktní osoby Partnera na e-mail
kontaktní osoby Agentury.
(3) Rozsah a formu zveřejnění Dokumentace v rámci Prezentace určuje Agentura po
vzájemné dohodě s Partnerem.
(4) Partner je oprávněn v rámci Webové prezentace zveřejnit hypertextový odkaz, na němž
je umístěna partnerova vlastní Webová prezentace Pilotního projektu. Zde je Partner
oprávněn zveřejnit jak Dokumentaci, která je součástí webové Prezentace, tak ostatní
informace a dokumentaci, které v rámci webové Prezentace zveřejněny nebyly.
(5) Strany prohlašují, že údaje odpovídají v době uzavření této Dohody skutečnosti a zavazují
se, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé Straně.
(6) Strany vůči sobě prohlašují, že osoby podepisující tuto Dohodu jsou k tomuto právnímu
jednání oprávněny.
Článek III
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
(2) Dohoda se uzavírá jako bezúplatná.
(3) Žádná ze Stran této Dohody není oprávněna postoupit či jinak převést svá práva nebo
povinnosti vyplývající z této Dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
(4) Tato Dohoda může být měněna pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků,
a to způsobem jakým byla uzavřena.
(5) Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních Stran.
(6) Tato Dohoda je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými
podpisy.
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