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PŘÍLOHA 5 

 
SMLUVNÍ POKUTY 
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1 Obecně 
1.1 Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením smluvních pokut podle 

této Smlouvy nejsou smluvní strany zbaveny povinnosti splnit závazek 
vyplývající ze Smlouvy. 

1.2 Smluvní pokutu, na kterou vznikl smluvní straně nárok podle této Smlouvy, 
uplatní tato smluvní strana u druhé smluvní strany.  

 

2 Smluvní pokuty při podstatném porušení Smlouvy podle 
článku 14  

 
a) za neuhrazení dlužných částek ani v náhradní lhůtě splatnosti v případě, že 

vystavený daňový doklad má veškeré náležitosti a nebyl druhou smluvní 
stranou reklamován, zaplatí dlužící smluvní strana druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 

 
50.000,- Kč  za každý jednotlivý případ nezaplaceného 

daňového dokladu, pokud dlužná částka je v 
rozmezí 0 až 500.000,- Kč; 

 
100.000,- Kč  za každý jednotlivý případ nezaplaceného 

daňového dokladu, pokud dlužná částka je v 
rozmezí nad 500.000,- Kč do 1,000.000,- Kč; 
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200.000,- Kč  za každý jednotlivý případ nezaplaceného 
daňového dokladu, pokud dlužná částka je v 
rozmezí nad 1,000.000,- Kč do 5,000.000,- Kč; 

 
300.000,- Kč  za každý jednotlivý případ nezaplaceného 

daňového dokladu, pokud dlužná částka je nad 
5,000.000,- Kč.  

 
b) za ohrožení bezpečnosti osob nebo za závažné poškození majetku druhé 

smluvní strany Smlouvy, zaplatí smluvní strana, která ohrožení způsobila, 
druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

 
100.000,- Kč  za každý jednotlivý případ, 

 
c) za technické změny v dohodnutém propojení bez písemného souhlasu 

druhé smluvní strany zaplatí smluvní strana, která změny provedla, druhé 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

 
200.000,- Kč  za každý jednotlivý případ, 

 
d) za postoupení práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy třetí straně bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, pokud k 
postoupení práv nedojde v důsledku rozhodnutí kompetentního správního 
orgánu, zaplatí smluvní strana, která je postoupila, druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 

 
500.000,- Kč  za každý jednotlivý případ 

 
e) za nedodržení dohodnutého termínu pro zahájení testovacího provozu z 

důvodu nepřipravenosti své sítě zaplatí druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 

 
20.000,- Kč 

 
Smluvní pokuta se neuplatní, byl-li termín po vzájemné písemné dohodě 
posunut. 
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3 Smluvní pokuta za porušení povinností podle článku 18 
Spolupráce Smlouvy 

Za důležité a opakované porušení povinností stanovených v článku 18 Smlouvy 
o spolupráci - viz bod 14.1 písm. d) Smlouvy, zaplatí smluvní strana, která 
informace nebo součinnost neposkytla, druhé smluvní straně smluvní pokutu 
ve výši 
 

2.000,- Kč  za každý den porušení nebo každý jednotlivý 
případ porušení, pokud podle článku 18 není 
samostatnou smlouvou lhůta stanovena. 

 

4 Smluvní pokuta za porušení práv k nehmotným statkům 
podle článku 19 Smlouvy 

 
 Za porušení práv k nehmotným statkům - viz bod 14.1 písm. e) Smlouvy, 

zaplatí smluvní strana, která tato práva porušila, druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 

 
50.000,- Kč  za každý jednotlivý případ porušení. 

 

5 Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených podle 
článku 9 Důvěrnost, mlčenlivost, obchodní tajemství 
Smlouvy 

 
 Za porušení povinností stanovených v článku 9 Smlouvy, zaplatí smluvní 

strana, která tyto povinnosti porušila, druhé smluvní straně smluvní pokutu ve 
výši 

 
100.000,- Kč  za každý jednotlivý případ porušení. 

 

6 Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených podle 
článku 13 Zveřejňování Smlouvy  

 
 Za porušení povinností stanovených v článku 13 Smlouvy, zaplatí smluvní 

strana, která tyto povinnosti porušila, druhé smluvní straně smluvní pokutu ve 
výši 

 
100.000,- Kč  za každý jednotlivý případ porušení. 

 
Smluvní pokuty nebudou uplatněny v případě jednostranného odstoupení 
od Smlouvy. 
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7 Smluvní pokuty za nedodržení nebo porušení smluvních 
povinností dodávky služeb 

 
7.1 Strany mohou uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínu dodávky 

služeb za těchto podmínek:  

• V případě nedodržení termínu (překročení doby ke splnění povinnosti) 
zahájení poskytování služby o více než 20% smluvní pokutu ve výši 5% 
z jednorázové ceny zřízení služby za každý jednotlivý případ, nejvýše však 
1.000 Kč za jeden typ služby za kalendářní měsíc  

 
nebo 

 
• v případě výpadku objednávkových systémů na dobu delší než 1 

pracovní den smluvní pokutu max. ve výši 500 Kč. V případě výpadku na 
dobu delší než 5 pracovních dní může být uplatněna pokuta max. ve výši 
3.000 Kč. 

7.2 V případě opakovaného nezajištění dat pro vystavení daňového / účetního 
dokladu podle bodu 2.2, 2.3 a 3.6 Přílohy 4 za poskytnuté služby, může 
účtovaná strana, která poskytla data v souladu s bodem 2.3, uplatnit pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každé zúčtovací období, za které poskytla data v souladu 
s bodem 2.3. 

 


