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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
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Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

zastoupen:

RNDr.

Blankou
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ředitelkou
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IČ:
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66 00 22 22
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

Číslo účtu:

629001/0710

Datová schránka:

26iaava

(dále jen „Objednatel“, v jednotlivých částech Příloh této Smlouvy o dílo označen též jako
„Zadavatel“)
a
T-Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem:

Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00

IČ:

64949681

DIČ:

CZ64949681

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Praha 2

Číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka
3787
zastoupena:

Ing. Petrem Malimánkem, na základě pověření

Datová schránka:

Radkem Podzemským, na základě pověření
ygwch5i

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní
strany“)
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I.
1.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“).

1.2

Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují,
že změny dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení druhé Smluvní straně.
V případě změny účtu Poskytovatele je Poskytovatel povinen rovněž doložit vlastnictví
k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při
změně identifikačních údajů Smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke
Smlouvě dodatek.

1.3

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

1.4

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě budou mít význam,
jenž je jim ve Smlouvě včetně jejích příloh a dodatků připisován. Pro zajištění jednotného
výkladu pojmů používaných v rámci této Smlouvy definují Smluvní strany rovněž tento
základní slovníček pojmů:

Pojem:

Význam:

Aplikace MS2014+

Souhrn programového vybavení, který společně tvoří
logický celek Aplikaci MS2014+. Aplikace MS2014+ je
dodávána, spravována a provozována Provozovatelem
Aplikace MS2014+ na základě jiného smluvního vztahu.

MS2014+

Monitorovací

systém

Evropských

strukturálních

a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“) na programové
období 2014 - 2020 sestávající se z „Aplikace MS2014+“,
„HW platformy a Infrastruktury serverovny pro Aplikaci
MS2014+“ a „Bezpečnostního dohledu pro MS2014+“.
Smlouva o poskytování

Tato smlouva (dále jen "Smlouva")

služeb
Veřejná zakázka

Veřejná zakázka s názvem "Zajištění služby Bezpečnostního
dohledu pro MS2014+ pro MS2014+" ev. č. Věstníku
veřejných zakázek 400671, zahájená Objednatelem dne 25.
10. 2014.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích
příloh.
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HW platforma

Jedná se o veškeré HW vybavení provozované v primární
a zálohovací / záložní lokalitě pro potřeby provozování
Aplikace MS2014+. Součástí HW platformy jsou i vybrané
prvky ze zálohovacího a testovacího/školícího prostředí.

Infrastruktura

Zajištění příslušných služeb datového centra včetně síťové

serverovny

infrastruktury, konektivity datového centra, housingu HW
platformy, řízení a správy provozního prostředí, podpory
HW a SW prvků třetích stran a dalších služeb pro Aplikaci
MS2014+.

Prostředí

Představuje

souhrn

Infrastruktury

serverovny,

HW

platformy a veškerého dalšího SW vybavení mimo Aplikace
MS2014+ pro potřeby provozování Aplikace MS2014+.
Případné

výjimky

budou

Objednatelem

protokolárně

schváleny.
Provozovatel Aplikace

Subjekt odpovědný za správu, provoz, rozvoj a údržbu

MS2014+

Aplikace MS2014+ v rozsahu stanoveném na základě jiného
smluvního vztahu
(viz https://ezak.mmr.cz/contract_display_668.html).

Poskytovatel služeb

Subjekt odpovědný za zajištění služeb provozu, správy,

Prostředí

údržby a podpory Prostředí v rozsahu stanoveném na
základě jiného smluvního vztahu
(viz https://ezak.mmr.cz/contract_display_823.html).

Technický dozor

Subjekt zajišťující služby technického dozoru nad realizací
celého projektu MS2014+ na základě jiného smluvního
vztahu (viz https://ezak.mmr.cz/contract_display_730.html).

Bezpečnostní dohled

Subjekt zajišťující služby bezpečnostního dohledu MS2014+
na základě této Smlouvy

1.5

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku
zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“); neboť nabídka Poskytovatele byla
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku vybrána jako nejvhodnější.

1.6

Poskytovatel dále prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly
součástí Zadávací dokumentace Veřejné zakázky a které stanovují požadavky na předmět
plnění této Smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této
smlouvy.
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1.7

Poskytovatel se dále zavazuje, že bude Služby dle čl. 3.1 této Smlouvy poskytovat
v souladu s veškerými požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky
a v souladu se svým návrhem a popisem způsobu poskytování Služeb, který tvoří Přílohu
č. 4 této Smlouvy. Zadávací dokumentace bez příloh je součástí této Smlouvy jako její
Příloha č. 3.

1.8

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou
stanovena tato výkladová pravidla:
1.8.1

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

1.8.2

v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace;

1.8.3

v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou
mít přednost ustanovení této Smlouvy.

1.9

Poskytovatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění
dle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy a že disponuje takovým
technickým vybavením, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této
Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

1.10 Poskytovatel se zavazuje plnit předmět Smlouvy v souladu s platnými právními
předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace
a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění,
že postupy a služby, případně materiály či výrobky, vyhovují předmětu Smlouvy
a veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky. Poskytovatel se dále zavazuje, že
jím poskytnuté plnění dle této Smlouvy bude splňovat požadavky na informační systémy
dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších
předpisů, a návazných prováděcích předpisů.

II.
2.1

ÚČEL SMLOUVY

Účelem Smlouvy je zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+ v rozsahu
specifikovaném čl. III této Smlouvy.

2.2

Předmět plnění této Smlouvy bude realizován v rámci projektu spolufinancovaného ze
strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007 – 2013 a následně 2014 2020 (dále jen „Projekt“). O spolufinancování předmětu plnění Smlouvy ze strukturálních
fondů Evropské unie Objednatel Poskytovatele bez zbytečného odkladu písemně

ZD_P4_Smlouva o poskytování služeb

Strana 5

vyrozumí, včetně sdělení relevantních pravidel příslušného operačního programu, jež
bude Poskytovatel povinen v souladu s touto Smlouvou, zejména jejím čl. VI, dodržovat.

III.
3.1

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli za podmínek
uvedených v této Smlouvě služby Bezpečnostního dohledu (dále jen "Služby")
v následujících oblastech:


BS01_Informační bezpečnost



BS02_Ochrana osobních údajů



BS03_Bezpečnostní monitoring



BS04_Kontrola kvality poskytovaných služeb



BS05_Audit prostředí

Detailní specifikaci, obsah, náležitosti a detailní vymezení provozních parametrů Služeb,
včetně vymezení vad, dob a lhůt uvádí Příloha č. 1 této Smlouvy - Katalog služeb
a podmínky poskytování bezpečnostního dohledu.
3.2

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit cenu plnění ve výši
a způsobem sjednaným v této Smlouvě.

3.3

Objednatel

si

vyhrazuje

právo

provést

jednostrannou

změnu rozsahu

Služeb

poskytovaných dle odst. 3.1 této Smlouvy a parametrů těchto Služeb a tomu adekvátní
změnu celkové ceny stanovené v odst. 5.1 této Smlouvy, a to při splnění následujících
podmínek:
3.3.1

ke změně rozsahu poskytovaných Služeb a jejich parametrů nedojde dříve než
po 4 letech od podpisu této Smlouvy,

3.3.2

Objednatel bude o datu změny rozsahu Služeb informovat Poskytovatele
s předstihem nejméně 4 (slovy: čtyř) měsíců;

3.3.3

Objednatel vypracuje aktualizovanou Přílohu č. 1 Smlouvy, definující
požadovaný rozsah a parametry Služeb;

3.3.4

Na základě aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy navrhne Objednatel novou výši
paušální ceny za poskytování Služeb, která vyjde z původní výše paušální ceny
a zohlední kvantitativní a kvalitativní změnu poskytovaných Služeb, přičemž
nejvýše bude odpovídat ceně v čase a v místě obvyklé. Objednatel je oprávněn
pro potřeby posouzení nové výše paušální ceny přizvat soudního znalce
a požádat jej o zpracování posudku. Poskytovatel soudnímu znalci poskytne
nezbytnou součinnost;
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3.3.5

Objednatel navrhne soudního znalce dle odst. 3.3.4 této Smlouvy a písemně jej
oznámí Poskytovateli. V případě, že Poskytovatel ze závažných důvodů
nebude s navrženým soudním znalcem souhlasit, je oprávněn písemně
soudního znalce společně s uvedením těchto závažných důvodů ve lhůtě do
10 dní od přijetí oznámení odmítnout. V takovém případě Objednatel navrhne
a písemně Poskytovateli oznámí soudního znalce nového. Poskytovatel je
oprávněn písemně odmítnout soudního znalce oznámeného postupem dle
tohoto odstavce nejvýše dvakrát;

3.3.6

změna paušální ceny Služeb a aktualizace Přílohy č. 1 Smlouvy bude provedena
na základě písemného dodatku k této Smlouvě.
IV.

4.1

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Služeb na základě výzvy Objednatele
a k datu, které Objednatel jednostranně určí, ne však dříve než 7 dní ode dne odeslání
výzvy Objednatelem.

4.2

Služby dle odst. 3.1 této Smlouvy bude Poskytovatel plnit od okamžiku stanoveného
v odst. 4.1 Smlouvy kontinuálně po celou dobu účinnosti Smlouvy v souladu
s podmínkami a termíny stanovenými pro každou Službu v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4.3

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je místem plnění "primární lokalita" - datové centrum
zajišťované Poskytovatelem služeb Prostředí na adrese Jeremenkova 40b, Olomouc,
záložní / testovací / školící lokalita Prostředí a Aplikace MS2014+ na adrese sídla
Objednatele (dále též „zálohovací lokalita“ nebo "záložní lokalita") nebo jiné místo, které
určí Objednatel nejpozději 30 (slovy: třicet) dní před zahájením plnění Služeb dle odst. 4.1
Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn poskytovat části plnění prostřednictvím vzdáleného
přístupu v případě, že (i) Objednatel vzdálený přístup schválí a (ii) charakter Služeb jejich
plnění prostřednictvím vzdáleného přístupu umožňuje.
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V.
5.1

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za předmět plnění (Služby) je stanovena dohodou na základě nabídky Poskytovatele
následovně:
5.1.1

Celková cena za 1 vyhodnocovací období (zde 1 kalendářní měsíc) činí 507 392,28
Kč (slovy: pět set sedm tisíc tři sta devadesát dvě koruny české dvacet osm haléřů)
bez DPH, tj. 613 944,66 Kč (slovy: šest set třináct tisíc devět set čtyřicet čtyři koruny
české šedesát šest haléřů) vč. DPH ve výši 21 %.

5.1.2

Celková cena dle odst. 5.1.1 Smlouvy je tvořena součtem paušálních cen
za 1 vyhodnocovací období (zde 1 kalendářní měsíc) pro jednotlivé Služby dle
Přílohy č. 1 této Smlouvy. Paušální cena za 1 vyhodnocovací období (zde
1 kalendářní měsíc) je pro jednotlivé Služby stanovena následovně:

Služba

DPH

v Kč bez DPH

v Kč

Cena za
plnění v Kč
včetně DPH

BS01_Informační bezpečnost

78 893,90 Kč

16 567,72 Kč

95 461,61 Kč

BS02_Ochrana osobních údajů

52 208,00 Kč

10 963,68 Kč

63 171,68 Kč

282 084,47 Kč

59 237,74 Kč

341 322,21 Kč

26 300,00 Kč

5 523,00 Kč

31 823,00 Kč

67 905,92 Kč

14 260,24 Kč

82 166,16 Kč

BS03_Bezpečnostní
monitoring
BS04_Kontrola kvality
poskytovaných služeb
BS05_Audit prostředí

5.2

Cena za plnění

Veškeré ceny uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy jsou cenami maximálními a nejvýše
přípustnými. Součástí cen uvedených v odst. 5.1 této Smlouvy jsou veškeré práce,
poplatky a veškeré jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné poskytování předmětu
plnění. Součástí ceny jsou i práce, které v Zadávací dokumentaci nebo této Smlouvě
výslovně uvedeny nejsou, ale Poskytovatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl
vědět, že jsou k řádnému plnění předmětu této Smlouvy nezbytné.

5.3

Veškeré ceny uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy jsou ceny v korunách českých. Stane-li se
v průběhu trvání smlouvy Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li
závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK
přepočteny na EUR na základě tohoto koeficientu sjednaného v mezinárodních
úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu
odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.
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5.4

Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

5.5

Veškeré ceny je možné v průběhu plnění Smlouvy změnit pouze z důvodů uvedených
v tomto článku Smlouvy.
5.5.1

Prvním důvodem je, že dojde v průběhu plnění ke změnám právních předpisů
upravujících výši DPH, nebo jiné daně či povinných poplatků souvisejících
s předmětem plnění. Změna smluvní ceny bude odpovídat výši změny daně nebo
poplatku.

5.5.2

Druhým důvodem je úprava ceny z důvodu inflace s účinností od 1. 4.
kalendářního roku, v němž je úprava provedena.
Inflace je pro účely úpravy ceny vypočítána na základě „míry inflace vyjádřenou
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen“, kterou pro
jednotlivé kalendářní roky vyhlašuje Český statistický úřad (dále jen „roční míra
inflace“). Roční míra inflace bude pro účely výpočtu dle této Smlouvy převedena
do matematického tvaru 1 + i/100, kde i je přepočítávaná roční míra inflace.
Inflace je vypočítána jako součin ročních měr inflace za po sobě jdoucí zohledněné
kalendářní roky. Prvním zohledněným kalendářním rokem je rok, v němž byla
uzavřena tato smlouva, a to až do doby, kdy bude provedena první úprava ceny
z důvodu inflace. Poté bude prvním zohledněným rokem vždy ten kalendářní rok,
v němž byla úprava ceny z důvodu inflace provedena naposledy.
Cena však bude v aktuálním kalendářním roce upravena z důvodu inflace, pouze
pokud součin ročních měr inflace za po sobě jdoucí zohledněné kalendářní roky
bude 1,05 nebo vyšší.
Změna ceny z důvodu inflace bude provedena tak, že se veškeré ceny uvedené
v odst. 5.1, vynásobí součinem ročních měr inflace za po sobě jdoucí zohledněné
kalendářní roky a takto získané číslo se zaokrouhlí na celé koruny dle
matematických pravidel.
Změna ceny z důvodu inflace je aplikována automaticky, dodatek smlouvy se
neuzavírá. Na žádost kterékoli ze smluvních stran však bude písemně potvrzeno
aktuální znění odst. 5.1 této Smlouvy.

5.6

Cena za řádně poskytnuté Služby bude Poskytovateli hrazena na základě daňového
dokladu – faktury (dále jen „faktura“), a to následovně:
5.6.1

U všech Služeb předloží Poskytovatel Objednateli spolu s fakturou seznam, který
bude

obsahovat

rozpis

Služeb

poskytovaných

pracovníky

Poskytovatele

v člověkodnech v daném vyhodnocovacím období (dále jen „Výkaz plnění“).
Účelem Výkazu plnění je zásadně pouze dokladovat, že Služba byla poskytnuta
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řádně v souladu se všemi požadavky této Smlouvy, neboť ceny Služeb dle odst. 5.1
této Smlouvy jsou sjednány jako ceny paušální a nepřekročitelné, ledaže by
zvláštní ustanovení této Smlouvy stanovilo jinak.
5.6.2

V případě, že Služby byly poskytovány pouze část vyhodnocovacího období, bude
za příslušné vyhodnocovací období uhrazena pouze poměrná část paušální ceny.

5.6.3

Objednatel může odmítnout schválení Výkazu plnění, který nemá požadované
přílohy. Přílohou Výkazu plnění budou Objednatelem akceptované Protokoly
o poskytnuté službě v rozsahu a obsahu definovaném pro každou Službu Přílohou
č. 1 této Smlouvy.

5.6.4

Objednatel je povinen ve lhůtě splatnosti dané faktury přiložený Výkaz plnění
schválit nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti, a nebo uplatnit nárok
jeho úpravu postupem dle této Smlouvy. Uvede-li Objednatel ve stanovené lhůtě
připomínky k Výkazu plnění, zahájí smluvní strany jednání o jejich bezodkladném
vyřešení.

5.6.5

Cena za poskytnuté plnění dle této Smlouvy bude Objednatelem hrazena
na základě faktury vystavené nejdříve k pátému pracovnímu dni kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo plnění dle této Smlouvy poskytováno,
přičemž jejím podkladem bude Výkaz plnění schválený Objednatelem. Uvedl-li
Objednatel své připomínky k Výkazu plnění, Poskytovatel není oprávněn do jejich
vyřešení fakturovat odměnu za rozporované plnění, je však oprávněn Výkaz
plnění použít jako podklad pro fakturaci v rozsahu, který nebyl Objednatelem
zpochybněn. Poskytovatel je povinen původní, rozporovanou fakturu stornovat
a následně je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu na cenu nerozporovaného
plnění dle této Smlouvy a cenu rozporovaného plnění bude oprávněn fakturovat
až po jeho vzájemném vyřešení v souladu s dohodou dosaženou v této věci
s Objednatelem.

5.6.6

Smluvní strany pro vyloučení pochybností stanoví, že nedojde-li k akceptaci
výsledku poskytovaného plnění, vzniká Objednateli nárok na vrácení ceny
za takové plnění, přičemž zápočet ze strany Objednatele se připouští.

5.7

Poskytovatel se zavazuje ve faktuře a Výkazu plnění vždy zohlednit a výslovně uvést
a řádně vyčíslit příslušný nárok Objednatele na slevu z ceny či smluvní pokuty dle článku
XIV této Smlouvy a odpovídajícím způsobem snížit cenu.

5.8

Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet (30) kalendářních dní
od doručení faktury Objednateli. Poskytovatel se zavazuje odeslat fakturu Objednateli
nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. V případě, že má lhůta splatnosti
faktury uplynout v období od 16. do 31. prosince, bude se za poslední den lhůty splatnosti
takovéto faktury považovat první pracovní den po skončení uvedeného období. Faktura
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bude doručena doporučenou listovní zásilkou, datovou schránkou nebo osobně
pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení převzetí. Totožná lhůta
splatnosti je stanovena i pro placení jiných plateb dle této Smlouvy (smluvních pokut,
úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
5.9

Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak
výslovně vždy musí obsahovat následující údaje:


označení smluvních stran a jejich adresy,



IČ, DIČ (je-li přiděleno),



údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně
spisové značky,



číslo této Smlouvy v CES a datum jejího uzavření,



pojmenování akce, ke které se Faktura vztahuje, ve znění: „Zajištění služeb
Bezpečnostního dohledu pro MS2014+“,



registrační číslo projektu dle OPTP: CZ.1.08/2.1.00/13.00167“, se zvýrazněným
textem „OPTP 2007-2013“,



identifikace poskytnutého plnění,



číslo faktury,



den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,



označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,



fakturovanou částku,



razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu,



přílohou faktury musí být vždy Výkaz plnění.

Dle § 435 ObčZ je Poskytovatel po vzniku práva fakturovat povinen vystavit
a Objednateli předat Fakturu ve dvou vyhotoveních.
5.10 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ní nebudou správně
uvedené údaje dle této Smlouvy (zejména nezohlednění slev z ceny a/nebo smluvních
pokut dle článku XIV této Smlouvy), je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její
splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
5.11 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany
uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího
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odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. Poskytovatel není oprávněn
nárokovat bankovní poplatky nebo jiné náklady vztahující se k převodu poukazovaných
částek mezi Smluvními stranami na základě této Smlouvy.
5.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení dle občanskoprávních předpisů. Tím není
dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
5.13 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na předmět plnění této Smlouvy jakékoliv zálohy.

VI.
6.1

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel se zavazuje:
6.1.1

při poskytování Služeb dle této Smlouvy postupovat v profesionální kvalitě
a s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, aplikovat procesy „best
practice“, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele; dostane-li se
Poskytovatel do prodlení s povinností poskytovat Služby řádně bez zavinění
Objednatele či v důsledku okolností vylučujících odpovědnost za škodu po dobu
delší pěti (5) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn zajistit plnění dle této
Smlouvy po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou; v takovém případě nese
náklady spojené s náhradním plněním Poskytovatel;

6.1.2

poskytovat Služby řádně a včas, a to bez faktických a právních vad a v kvalitě
definované v jednotlivých Service Level Agreements (dále jen „SLA“), které jsou
stanoveny v Příloze č. 1 této Smlouvy a/nebo v rozsahu odpovídajícím popisu
jednotlivých dílčích Služeb a závazných činností definovaných pro jednotlivé dílčí
Služby a další plnění v Příloze č. 1 této Smlouvy v případě, že daná dílčí Služba
nemá definované SLA;

6.1.3

upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či potenciální výpadky
plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění
Smlouvy nezbytné;

6.1.4

informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění,
byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů
státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této
Smlouvy ovlivnit;

6.1.5

na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat
veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovatel převzal v souvislosti
s touto Smlouvou;

6.1.6

neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání
v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním
předmětu Smlouvy;
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6.1.7

neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního
postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup
do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu apod.;

6.1.8

upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých
možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo
dostatečně sníží;

6.1.9

i bez pokynů Objednatele provést neodkladně nutné úkony, které, ač nejsou
předmětem této Smlouvy, pokud budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro
plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li
o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo
na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů; Poskytovatel však zároveň
bez zbytečného odkladu informuje Objednatele o nutnosti provést neodkladně
nutné úkony;

6.1.10 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické předpisy
na pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně
známé, a dále zajistit, aby i všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků
z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích
Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele
předem obeznámil nebo které jsou všeobecně známé;
6.1.11 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy
a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění
povinností smluvních stran;
6.1.12 chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;
6.1.13 upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny Služeb za účelem
jejich lepšího využívání v rozsahu této Smlouvy;
6.1.14 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost
pokynů Objednatele;
6.1.15 vypracovávat a Objednateli doručovat přehledné a kompletní Protokoly
o poskytnuté službě (viz Příloha č. 1 této Smlouvy), ze kterých musí jednoznačně
vyplývat, zda byly Služby poskytovány v kvalitě definované v jednotlivých SLA
dle této Smlouvy (a není-li pro určitou Službu či další plnění dle této Smlouvy SLA
definováno, zda splňuje specifikaci Služby sjednanou v této Smlouvě). Protokoly
musí odpovídat skutečnosti. Protokoly budou vypracovávány vždy pro
vyhodnocovací období uvedené pro danou Službu a další plnění dle této Smlouvy
(dále jen „Vyhodnocovací období“) a budou Objednateli doručeny nejpozději do
pěti (5) pracovních dnů od ukončení daného Vyhodnocovacího období. Není-li
délka Vyhodnocovacího období uvedena v této Smlouvě (resp. její Příloze č. 1),
platí, že jeho délka je jeden (1) kalendářní měsíc.
6.2

Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele účelnou
součinnost, dokumentaci a informace definované v této Smlouvě nebo potřebné pro
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účelné plnění předmětu této Smlouvy, a dále bude odpovědné zástupce Poskytovatele
včas informovat o všech organizačních změnách, poznatcích z kontrolní činnosti,
podnětech vlastních zaměstnanců a dalších skutečnostech významných pro plnění
předmětu Smlouvy.
6.3

Poskytovatel je povinen zajistit plnění Služeb prostřednictvím osob, které mají potřebnou
kvalifikaci i zkušenosti k plnění svých úkolů. Poskytovatel je povinen zajistit plnění
příslušné části Služeb pomocí osob, jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace
v zadávacím řízení Veřejné zakázky a nebo je uvedl jako členy týmů v rámci své nabídky
na Veřejnou zakázku (viz Příloha č. 5 této Smlouvy). Poskytovatel je oprávněn změnit
osobu, jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné
zakázky, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a je povinen takovou
osobu vždy nahradit osobou s minimálně stejnou kvalifikací, jakou disponovala původní
osoba uvedená v nabídce Poskytovatele. U osob, kterými Poskytovatel neprokazoval
splnění kvalifikace a pouze je uvedl jako členy týmu do Přílohy č. 5 této Smlouvy, je
Poskytovatel povinen zajistit a udržovat stejnou úroveň kvalifikace a zkušeností, jaká byla
na danou roli požadována pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat u Poskytovatele splnění této povinnosti kdykoliv
v průběhu trvání této Smlouvy.

6.4

Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých subdodavatelích
(včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které Služby dle této Smlouvy
pro něj v rámci předmětu plnění každý ze subdodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to
nejpozději do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy Poskytovatel vstoupil se
subdodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Poskytovatel je
oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci
zadávacího řízení Veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím
písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat
kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal
za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady v ujednané lhůtě předloženy.
Tím není dotčena výlučná odpovědnost Poskytovatele za poskytování řádného plnění dle
této Smlouvy.

6.5

Poskytovatel je povinen udržovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy v platnosti
veškeré certifikáty a osvědčení stanovené v Zadávací dokumentaci pro prokázání splnění
kvalifikace Poskytovatele.

6.6

Poskytovatel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky
subjektům oprávněných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění této Smlouvy, poskytnout
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oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné
ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Poskytovatel podrobí této kontrole
a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona. Těmito
oprávněnými

osobami

jsou

Objednatel,

Ministerstvo

financí

České

republiky,

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Evropská
komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad,
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), případně další orgány oprávněné
k výkonu kontroly.
6.7

Poskytovatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Projektu
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, a to po dobu
nejméně 10 (slovy: deset) let od ukončení financování předmětu Smlouvy způsobem,
který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských
společenství.

6.8

Poskytovatel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškerou dokumentaci
související s realizací předmětu plnění této Smlouvy, včetně účetních dokladů, v souladu
s předpisy Evropských společenství (příslušné Nařízení Rady (ES)) minimálně do
10 (slovy: deseti) let od ukončení financování předmětu Smlouvy. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro
úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že
se jedná o projekt spolufinancovaný z operačního programu, z jehož aktivit jsou
požadované Služby financovány a musí být označen číslem Projektu daného operačního
programu.

6.9

Poskytovatel je dále povinen do 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování předmětu
Smlouvy za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek daného
operačního programu, z něhož bude zajištěno spolufinancování předmětu plnění
Smlouvy, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo financí České republiky, Evropská komise,
Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Nejvyšší
kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se
k realizaci této Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6.10 Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost při provádění
informačních a propagačních opatření na základě příslušných Nařízení Komise (ES), které
se budou vztahovat k informačním a propagačním opatřením pro programové období
2014-2020, a v souladu s pravidly stanovenými v budoucí Příručce pro žadatele a příjemce
v operačním programu, z něhož bude zajištěno spolufinancování předmětu plnění

ZD_P4_Smlouva o poskytování služeb

Strana 15

Smlouvy a které budou uvedeny na webu operačního programu, a kde mimo jiné bude
stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro
veřejnost. Poskytovatel je povinen se se shora uvedenými pravidly seznámit neprodleně
poté, co bude Objednatelem v souladu s odst. 2.2 Smlouvy písemně informován
o příslušném operačním programu, přičemž se musí řídit vždy pouze aktuálními
pravidly. Součinnost dle tohoto odst. 6.10 Smlouvy poskytuje Poskytovatel bezplatně.
Objednatel se zavazuje, že Poskytovateli bez zbytečného odkladu písemně sdělí veškeré
nezbytné informace a podklady, které se budou vztahovat k součinnosti při provádění
informačních a propagačních opatření na základě příslušného Nařízení Komise (ES) pro
programové období 2014-2020.
6.11 Poskytovatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy či případné
prezentace související s plněním předmětu této Smlouvy opatřit vizuální identitou
Projektu dle pravidel příslušného operačního programu, ze kterého se aktivity financují
dle odst. 6.10 této Smlouvy, a to od okamžiku písemného oznámení těchto pravidel
Objednatelem. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto
pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Poskytovatele bezodkladně informovat.
6.12 Poskytovatel je povinen zajistit, aby povinnosti dle odst. 6.6 až 6.11 tohoto článku
Smlouvy plnili do 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování předmětu Smlouvy také
jeho případní subdodavatelé podílející se na realizaci plnění či jeho dílčí části.
6.13 Poskytovatel je povinen Objednateli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost
k naplnění účelu této Smlouvy.
6.14 Poskytovatel je povinen na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost
případným dalším dodavatelům Objednatele, zejména Provozovateli Aplikace MS2014+,
Poskytovateli služeb Prostředí a Technickému dozoru.
6.15 Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění
dle této Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou (neuvedenou
v čl. 6.14) pro zajištění odborné garance řádného plnění na straně Objednatele.
Poskytovatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní
a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.
6.16 S ohledem na povinnosti Smluvních stran uložené jim § 147a ZVZ se Poskytovatel rovněž
zavazuje:
6.16.1 předložit Objednateli v průběhu plnění této Smlouvy každý rok vždy k 28. únoru
písemný seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění
subdodávky uhradil více než 10% z celkové částky uhrazené mu na základě této
Smlouvy za uplynulý kalendářní rok. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu
formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu,
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vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
Poskytovatel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že
nezamýšlí zadat část(i) Veřejné zakázky jinému subjektu;
6.16.2 předložit Objednateli do 60 dnů od splnění této Smlouvy seznam subdodavatelů,
ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10%
z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy za celou dobu jejího trvání.
Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení
seznamu subdodavatelů. Poskytovatel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy,
pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) Veřejné zakázky jinému
subjektu.
6.17 Poskytovatel je povinen ke dni podpisu této Smlouvy a následně po celou dobu až do
ukončení poskytování plnění dle této Smlouvy splňovat požadavky na nezávislost, která
je Objednatelem požadována pro výkon kontrolní role Poskytovatele a vyplývá
z požadovaného rozsahu a obsahu Služeb (viz Příloha č. 1 této Smlouvy) a nepřípustnosti
stavu, kdy by fyzická nebo právnická osoba kontrolovala plnění a kvalitu plnění sama
sobě, osobě ze stejného podnikatelského seskupení nebo svým obchodním partnerům
na základě dále definovaných smluvních vztahů. Poskytovatel se proto zavazuje, že on
sám, osoby tvořící s ním stejné podnikatelské seskupení či jiná fyzická nebo právnická
osoba uvedená v rámci této Smlouvy, zejména v její Příloze č. 2 a Příloze č. 5, nebude
poskytovat Služby dle této Smlouvy, zejména pokud:
6.17.1 byl/byla vybrána jako vítězný uchazeč v rámci zadávacího řízení "Pořízení
aplikace

MS2014+

a

zajištění

jejího

provozu

a

rozvoje"

a

nebo

je

pracovníkem/zaměstnancem vítězného uchazeče (nebo osobou v obdobném
postavení)

a

nebo

je

subdodavatelem

vítězného

uchazeče

anebo

je

pracovníkem/zaměstnancem tohoto subdodavatele (nebo osobou v obdobném
postavení) a aktuálně na základě platné smlouvy poskytuje Objednateli plnění při
realizaci veřejné zakázky "Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu
a rozvoje",
6.17.2 byl/byla vybrána jako vítězný uchazeč v rámci zadávacího řízení "Pořízení HW
platformy

a

Infrastruktury

serverovny

pro

MS2014+"

a

nebo

je

pracovníkem/zaměstnancem vítězného uchazeče (nebo osobou v obdobném
postavení)

a

nebo

je

subdodavatelem

vítězného

uchazeče

anebo

je

pracovníkem/zaměstnancem tohoto subdodavatele (nebo osobou v obdobném
postavení) a aktuálně na základě platné smlouvy poskytuje Objednateli plnění při
realizaci veřejné zakázky "Pořízení HW platformy a Infrastruktury serverovny pro
MS2014+".
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6.18 Splněním této Smlouvy se rozumí zejména:
6.18.1 den, kdy nastaly právní účinky výpovědi dle odst. 15.2 této Smlouvy, bez ohledu
na to, která ze Smluvních stran tuto Smlouvu vypověděla;
6.18.2 den, kdy nastaly právní účinky odstoupení dle odst. 15.2 této Smlouvy, bez ohledu
na to, která ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupila.

VII.
7.1

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu způsobu
poskytování Služeb. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu
akceptovat.

7.2

Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou
navrhovaných změn Služeb na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele.
Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději
do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé
smluvní straně.

7.3

Jakékoliv změny Služeb či jejich poskytování musí být sjednány v souladu se ZVZ
a písemně ve formě dodatku k této Smlouvě podepsaného osobami oprávněnými
zavazovat smluvní strany, nestanoví-li tato Smlouva jinak. V závislosti na těchto
písemných ujednáních může být upraven požadovaný rozsah plnění, termíny plnění,
cena Služeb, platební podmínky, součinnost Objednatele atd.
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VIII.
8.1

AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTOVANÉHO PLNĚNÍ

Výsledky poskytnutého plnění dle této Smlouvy budou akceptovány Objednatelem na
základě akceptační procedury.

8.2

Náležitosti akceptační procedury jsou upraveny v rámci popisu jednotlivých Služeb, který
je blíže specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy. V případě, že tato příloha nespecifikuje
náležitosti akceptační procedury, uplatní se akceptační procedura dle článku 8.3 dále.

8.3

Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo
k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním
skutečných vlastností jednotlivých dílčích výsledků plnění (výstupů) poskytnutých dle
této Smlouvy s jejich specifikací uvedenou v této Smlouvě.
8.3.1

Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na přípravě/zhotovení
výstupu s Objednatelem.

8.3.2

Poskytovatel se zavazuje předat první verzi výstupu (např. dokumentu)
Objednateli k akceptaci ve lhůtě domluvené mezi Poskytovatelem a Objednatelem
na základě této Smlouvy, nebo jinak stanovené v souladu s touto Smlouvou.
V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních
stran v souladu s touto Smlouvou stanovena později.

8.3.3

Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi
výstupu předložené dle článku 8.3.2 do patnácti (15) pracovních dnů od jeho
doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k první verzi výstupu žádné
výhrady ani připomínky, považují smluvní strany výstup ve znění jeho první
verze za Poskytovatelem řádně předaný a Objednatelem řádně převzatý.

8.3.4

Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi
výstupu, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do
deseti (10) kalendářních dnů provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle výhrad
a připomínek Objednatele a takto upravený výstup předat jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

8.3.5

Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé
verzi výstupu předložené dle článku 8.3.4 výše do patnácti (15) pracovních dnů od
jejího doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi výstupu
žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany výstup ve znění jeho
druhé verze za Poskytovatelem řádně předaný a Objednatelem řádně převzatý.

8.3.6

Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé
verzi výstupu, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem
odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace výstupu, a to nejpozději do
pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.
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8.3.7

Smluvní strany se zavazují po řádném předání a převzetí výstupu dle článků 8.3.3,
8.3.5 a 8.3.6 potvrdit toto předání a převzetí sepsáním písemného protokolu
příslušného dané Službě, který za smluvní strany podepíší oprávněné osoby
nejpozději do tří (3) pracovních dnů od řádného předání a převzetí výstupu.
protokol jednotlivých výstupů musí být podepsán osobami oprávněnými jednat za
smluvní strany (statutární orgán, člen statutárního orgánu apod.) nebo osobami,
které k tomu smluvní strany výslovně písemně zmocnily.

8.3.8

Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením případných výhrad
nebo připomínek k výstupu a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na
dohodnuté termíny pro předání výstupu.

8.3.9

Plnění Poskytovatele dle této Smlouvy budou považována za poskytnutá
po akceptaci jejich výsledků v souladu s tímto článkem VIII. Včasnou akceptací
výsledků všech řádně poskytnutých plnění Poskytovatelem dle této Smlouvy se
předmětný

závazek

Poskytovatele

stanovený

touto

Smlouvou

považuje

za splněný.

IX.
9.1

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle
platných právních předpisů a této Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž
v případě, že část Služeb poskytuje prostřednictvím subdodavatele.

9.2

Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené
okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ObčZ. Smluvní strany se zavazují
upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující
odpovědnost a bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
k vyvinutí

maximálního

úsilí

k odvrácení

a

překonání

okolností

vylučujících

odpovědnost.
9.3

Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této Smlouvy sjednánu
pojistnou smlouvu, která se vztahuje na plnění předmětu této Smlouvy o poskytování
služeb

a

jejímž předmětem je

pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou

Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění na jednu škodnou událost
minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s výší spoluúčasti
maximálně 10 % (slovy: deset procent). Poskytovatel je povinen předložit kopii pojistné
smlouvy na vyžádání Objednateli.
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9.4

V případě, že činností případně nečinností Poskytovatele dojde ke způsobení škody
Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odst. 9.3
této Smlouvy, bude Poskytovatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.

9.5

Poskytovatel je odpovědný za to, že poskytnuté Služby jsou v souladu se Zadávací
dokumentací a touto Smlouvou, a že po dobu záruční doby budou mít dohodnuté
vlastnosti, úroveň a charakteristiky. Záruční doba na Služby dle odst. 3.1 Smlouvy činí 90
(slovy: devadesát) dnů ode dne jejich poskytnutí.

9.6

Poskytovatel je povinen plnit Služby v nejvyšší dostupné kvalitě a odpovídá za to, že
případné vady plnění poskytnutého dle této Smlouvy zjištěné v záruční době řádně
odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, v souladu s touto Smlouvou.

9.7

Pokud Objednatel zjistí vady poskytovaného plnění dle této Smlouvy, je povinen oznámit
takové vady Poskytovateli způsobem stanoveným v této Smlouvě a Poskytovatel takové
vady odstraní v souladu s touto Smlouvou.

9.8

Pokud v důsledku porušení povinností Poskytovatele stanovených touto Smlouvou
nebude Objednateli uhrazen finanční podíl operačního programu věcně příslušného této
aktivitě na Projektu, případně bude Objednateli v důsledku porušení povinností
Poskytovatele zkrácena výše této dotace, bude Poskytovatel povinen uhradit Objednateli
takto vzniklou škodu (celý podíl z operačního programu na Projektu, případně zkrácenou
výši dotace, kterou Objednatel písemně sdělí Poskytovateli) a to do 30 (slovy: třiceti)
kalendářních dnů ode dne doručení písemného sdělení Poskytovateli nebude-li
Smluvními stranami dohodnuto jinak.

X.

VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ

10.1 V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy budou movité věci
předávané Objednateli, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem převzetí
takového plnění

Objednatelem na

základě

písemného protokolu

podepsaného

oprávněnými osobami obou smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech
přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického převzetí do dispozice Objednatele,
o takovémto převzetí musí být sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými
osobami stran. Do nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo tyto
věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.
10.2 Bude-li součástí výstupu (Služeb) nebo výsledkem činnosti Poskytovatele prováděné dle
této Smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle 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“), nabývá
Objednatel dnem poskytnutí autorského díla Objednateli k užívání nevýhradní právo užít
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takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této
Smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu
autorskoprávní

ochrany,

bez

omezení

rozsahu

množstevního,

technologického,

teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo
Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu
shodném s rozsahem Licence, souhlas Poskytovatele k postoupení Licence na třetí osoby
a souhlas Poskytovatele udělený Objednateli k provedení jakýchkoliv změn nebo
modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky
vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského
díla dodané Poskytovatelem. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým
jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů
k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů,
která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.
10.3 Poskytuje-li Poskytovatel Licenci k počítačovým programům vyvíjeným Poskytovatelem,
vztahuje se ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém
kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Poskytovatel se zavazuje
v případě, že se Licence vztahuje k počítačovým programům, poskytnout Objednateli
zdrojové kódy s komentáři takových počítačových programů a koncepční přípravné
materiály (zahrnující zejména analýzy a technické designy) a tyto v případě změny
průběžně aktualizovat a poskytovat i dokumentaci provedených změn. Poskytovatel se
dále zavazuje předat Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční
přípravné materiály všech počítačových programů do třiceti (30) kalendářních dnů
od skončení účinnosti této Smlouvy.
10.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy
vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se
smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat
majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným
vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo
jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Služeb (odměna Poskytovatele) je stanovena se
zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla
spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
10.5 Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k autorskému dílu dle této
Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích
osob. Nebude-li možné po Poskytovateli spravedlivě požadovat udělení Licence
v rozsahu dle článku 10.2 výše, zejména proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové
programy, je Poskytovatel povinen na to písemně Objednatele upozornit spolu
s náležitým odůvodněním a poskytnout Objednateli nebo zajistit pro Objednatele
poskytnutí licence či podlicence v nejširším možném rozsahu. Postup dle předchozí věty
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je možný jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele, přičemž se Objednatel
zavazuje, že tento souhlas neodmítne poskytnout bez vážného důvodu.
10.6 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným,
že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.
10.7 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce
Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude
mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.
10.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k autorskému dílu je
zahrnuta v ceně Služeb, při jejichž poskytnutí došlo k vytvoření autorského díla.

XI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

11.1 Ochrana osobních údajů a důvěrných informací je upravena samostatnou „Smlouvou
o dodržování bezpečnostních opatření v rámci spolupráce“, kterou uzavřely Smluvní
strany před podpisem této Smlouvy. Smluvní strany se vzájemně zavazují udržovat
„Smlouvu o dodržování bezpečnostních opatření v rámci spolupráce“ platnou a účinnou
po celou dobu trvání účinnosti této Smlouvy.
11.2 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen, že žádné z ustanovení této Smlouvy ani jejích příloh
nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních
podmínek obsažených v této Smlouvě včetně příloh v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147a ZVZ.

XII.

OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE

12.1 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat
v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být
učiněno či dáno Smluvní straně dle této Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě
jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné
považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či
datovou schránkou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na
takové adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.
12.2 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená:
12.2.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové
schránky ve smyslu ZDS; nebo
12.2.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra
nebo doručováno osobně; nebo
12.2.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou
poštou; nebo
12.2.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude
z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu
Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve
lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
12.3 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou
doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a budou zabezpečeny proti zneužití.
Způsob zabezpečení elektronické komunikace bude určen před zahájením realizace
plnění této Smlouvy.

XIII.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

13.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby.
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních
a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
13.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany
ve vztahu ke Smlouvě. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou
oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná
moc.
13.3 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však
o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu ve lhůtě tří (3) dnů. Změna
oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla
písemně vyrozuměna. Písemné zmocnění oprávněné osoby musí být s uvedením rozsahu
zmocnění.
13.4 Existencí oprávněné osoby není dotčeno právo Objednatele komunikovat a kontaktovat
pracovníky Poskytovatele dle komunikační matice, která bude stanovena při zahájení
plnění.
13.5 Pokud má Poskytovatel formu sdružení, v souladu s obchodními podmínkami dle čl. 12
Zadávací dokumentace (Příloha č. 3 této Smlouvy) zavazuje jednání oprávněné osoby
všechny členy sdružení společně a nerozdílně.
13.6 Oprávněnými osobami dle této Smlouvy jsou:
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13.6.1 Na straně Objednatele:
Jméno, příjmení:
Funkce:
Adresa:
Telefon:
Email:

RNDr. Blanka Fischerová
Ředitelka Odboru správy monitorovacího systému MMR
Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ 110 15
+ 420 224 861 412
Blanka.Fischerova@mmr.cz

13.6.2 Na straně Poskytovatele:
Jméno, příjmení:
Funkce:
Adresa:
Telefon:
Email:

XIV.
14

Ing. Vladimír Brenkuš
Manažer prodeje klíčovým zákazníkům
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
+ 420 603 417 609
vladimir.brenkus@t-mobile.cz

KREDITACE A SANKCE

V případě, že ve kterémkoliv Vyhodnocovacím období dané Služby dle této Smlouvy
nejsou Služby poskytovány v souladu se SLA uvedenými v Příloze č. 1, má Objednatel
nárok na slevu z paušální ceny (dále jen „Kredity“), která bude stanovena v souladu
s mechanismem uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to maximálně do výše 60%
odměny za poskytování dané Služby za dané Vyhodnocovací období.

14.2 Slevy dle odst. 14.1 shora se uplatní pouze v případě, že Příloha č. 1 této Smlouvy
nestanoví pro konkrétní typ prodlení zvláštní slevu z ceny.
14.3 V případě, že je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti dle odst. 4.1 této Smlouvy
(tj. nedodržení termínu zahájení plnění Služeb), aniž by ze strany Objednatele došlo ke
změně termínu zahájení plnění, je Poskytovatel povinen Objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den prodlení s
plněním této smluvní povinnosti.
14.4 V případě, že Poskytovatel poruší povinnosti dle odst. 6.3 a nebo 6.4 této Smlouvy je
Poskytovatel povinen Objednateli zaplatit za každý takový případ smluvní pokutu
ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a to za každý započatý
kalendářní měsíc, ve kterém k porušení povinnosti dle uvedených odstavců této Smlouvy
došlo.
14.5 V případě, že je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti dle odst. 6.1.15 této
Smlouvy, je Poskytovatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení s plněním této smluvní
povinnosti.
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14.6 V případě, že je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti dle odst. 6.16 této Smlouvy,
je Poskytovatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy:
jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.
14.7 V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací či ochraně osobních údajů
dle článku XI. této Smlouvy je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat zaplacení
smluvní pokuty za podmínek definovaných samostatnou „Smlouvou o dodržování
bezpečnostních opatření v rámci spolupráce“.
14.8 V případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele uvedené v odst. 6.6 až 6.12 této
Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.
14.9 V případě, že Poskytovatel poruší povinnosti dle odst. 6.17 této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Objednateli zaplatit za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 10.000.000,Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a to za každý započatý kalendářní měsíc, ve
kterém k porušení povinnosti dle uvedeného odstavce této Smlouvy došlo.
14.10 Pro případ prodlení se zaplacením ceny plnění dle příslušné Faktury je Poskytovatel
oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené
právními předpisy.
14.11 Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst formou jednostranného zápočtu proti
jakékoliv pohledávce Poskytovatele za Objednatelem z titulu úhrady ceny Služeb dle této
Smlouvy, kterou Poskytovatel uplatnil nebo uplatní vystavením Faktury.
14.12 Smluvní pokuty v souladu s odst. 5.8 této Smlouvy splatné do třiceti (30) dní ode dne
doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní
stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
14.13 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné
výši.
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XV.

DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
15.2 Smlouva zaniká mimo další možnosti definované zákonem rovněž:
15.2.1 Dohodou Smluvních stran.
15.2.2 Jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy pro její podstatné porušení
Poskytovatelem, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:


opakované (alespoň třikrát za tři po sobě jdoucí měsíce) prodlení na straně
Poskytovatele s dodržením stanovené lhůty pro vyřešení incidentů typu A dle
Přílohy č. 1 této Smlouvy s dobou vyřešení delší než 12 (slovy: dvanáct) hodin;
nebo



dostupnost Služeb, tj. SLA parametr "Minimální dostupnost" pro jednotlivé tyto
Služby, je během tří po sobě jdoucích měsíců nižší než 90 % (slovy: devadesát
procent); nebo



porušení povinností dle odst. 6.17 této Smlouvy; nebo



další případy, o kterých tak stanoví tato Smlouva;



porušení jakékoliv jiné povinnosti Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy a její
nesplnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou k tomu Objednatel poskytne
(nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že
dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň pět pracovních dní.

15.2.3 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího
podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele
s úhradou ceny za plnění předmětu dle této Smlouvy o více než 30 (slovy: třicet)
dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení
písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
15.2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy
odstoupit, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy
v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení
zákona o státním rozpočtu ve sbírce zákonů oznámí Poskytovateli, pokud nebyla
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná
k úhradě za plnění poskytované dle této Smlouvy v následujícím roce.
15.2.5 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud je na majetek
Poskytovatele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku Poskytovatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
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a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud Poskytovatel
vstoupí do likvidace.
15.2.6 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dojde ke zrušení
zadávacího řízení na "Pořízení HW platformy a Infrastruktury serverovny pro
MS2014+", uvedeného na profilu Objednatele (https://ezak.mmr.cz), které je
klíčové pro vytvoření Prostředí a tedy je nezbytné pro poskytování Služeb dle této
Smlouvy.
15.2.7 Písemnou výpovědí Objednatele i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí
3 (slovy: tři) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena Poskytovateli.
15.2.8 Písemnou výpovědí Poskytovatele i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí
6 (slovy: šest) měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn podat
písemnou výpověď Smlouvy dle tohoto odst. 15.2.8 nejdříve po uplynutí 2 (slovy:
dvou) let trvání účinnosti Smlouvy.
15.3 Předčasným ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti
za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci
nového výběrového/zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně
důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou, která
mají podle zákona, této Smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.
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XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran.
16.2 Poskytovatel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele
nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí
osobu či osoby.
16.3 Poskytovatel se zavazuje, že jakoukoliv změnu ovládání ve smyslu § 71 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) písemně oznámí
Objednateli.
16.4 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této
Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit jakékoli takové neplatné, nezákonné
nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má
stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
16.5 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění
vyplývající z této Smlouvy výhradně jazyk český.
16.6 Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí českým
právním řádem, zejména pak ObčZ, ZOK, ZVZ a Autorským zákonem. Veškeré případné
spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo
během 30 (slovy: třiceti) dnů, všechny spory z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou
řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. Smluvní strany se dohodly,
že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa
sídla Objednatele.
16.7 Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn po dobu
účinnosti Smlouvy a 12 (slovy: dvanáct) měsíců po ukončení trvání Smlouvy zaměstnat
zaměstnance Objednatele přímo nebo i nepřímo, a to ani v subjektech, v nichž má
rozhodující finanční, majetkovou nebo jinou účast. Za zaměstnance Objednatele se
považuje osoba, která byla v pracovním poměru k Objednateli v době účinnosti Smlouvy
a přímo se podílela na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovala.
16.8 Tato Smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení
a Poskytovatel 2 vyhotovení.
16.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – Katalog služeb a podmínky poskytování Bezpečnostního dohledu;
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