
3. ODDÍL - Poznámky

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Toto číslo uvádějte při fakturaci

Č íslo smlouvy MF

3302/066/2013

SMLOUVA

na poskytováni služeb IT specialistů pro optimalizaci
systému podpory a rozvoje IISSP v podmínkách

Ministerstva financí ČR
uzav řená ve smyslu ustanoveni § 269 odst. 2) zákona č. 513/1991 Sb.,

Obchodního zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva")

Č lánek I.

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo financí

se sídlem:

IČ :

DIČ :

Jejímž jménem jedná:

Kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

(dále jen „objednatel")

eTRENDS, s.r.o.

se sídlem:

IČ :

DIČ :

Jejímž jménem jedná:

Kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

(dále jen „zhotovitel")

Letenská 15, 118 10 Praha 1

00006947

CZ00006947

Mgr. Radoslav Bulí ř , ředitel odboru 38 - Rozvoj ICT MF

Mgr. Radoslav Bulí ř , ředitel odboru 38 - Rozvoj ICT MF

radoslav. bulir@mfcr.cz

+420 257 043 072

U Jabloně 385, 281 67 St říbrná Skalice

27953467

CZ27953467

Radek Smoiík, jednatel

Radek Smolík

smolikr(a.e-trends.cz

+420 606 655 625

(objednatel a zhotovitel dále jen „Smluvní strany")

1



Č lánek II.

P ředmět Smlouvy

2.1. P ředmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli služby řádn ě , včas
a v dohodnuté kvalitě služby, specifikované v čI. 2.2. této Smlouvy (dále jen „Služby").

P ředmětem Smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za zhotovitelem řádně
poskytnuté a objednatelem p řevzaté Služby sjednanou cenu.

2.2. Specifikace Služeb:

Služby IT specialistů pro oblast bezpečnosti stávající webové aplikace Service Desku Státní
tiskárny cenin v podmínkách Ministerstva financí ČR, jejichž výstupem bude zpracováni
dokumentu „Ověřování bezpečnosti webové aplikace SERVICE DESK Státní tiskárny
cenin".

Dokument bude zam ěřen na vyhodnoceni zejména t ěchto rizik:

riziko kompromitace uživatelských ú čtů ,
riziko možné neoprávn ěné dostupnosti p říloh servisních ticketů ,
riziko nevědomé, odcizení relace a obsahu ticket ů .

Sou částí tohoto dokumentu bude i bezpe čnostní dohled.

Č lánek III.

Způsob poskytnutí Služeb

3.1. Kontaktní osoby oprávn ěné jednat za smluvní strany v souvislosti s poskytnutím Služeb jsou
uvedeny v č l. I. této Smlouvy.

3.2. Zhotovitel je p ři poskytování služeb povinen postupovat s odbornou pé č i, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, p ř ičemž je p ř í své činnosti povinen sledovat a chránit
oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

3.3. Zhotovitel je povinen postupovat dle č lánku 3.2 Smlouvy v rozsahu, který vyplývá z této
Smlouvy.

Č lánek IV.

Termíny a místa poskytování služeb

4.1. Zhotovitel je povinen poskytovat Služby po dobu platnosti smlouvy uvedenou v č l. XIII. této
smlouvy. Smluvní strany se dohodnou na p ř ítomnosti v sídle objednatele na m ěsíc dop ředu po
dobu platnosti této smlouvy.

4.2. Pokud objednatel uplatní písemný nárok na odstran ění vad poskytnutých Služeb, zavazuje se
zhotovitel tyto vady bezplatn ě odstranit bez zbyte čného odkladu, nejpozd ěji však
do 5 pracovních dn ů .

4.3. Služby jsou poskytovány osobn ě nebo písemn ě dle požadavk ů objednatele.

2



4.4. Místem poskytování služeb jsou pracovišt ě objednatele nebo zhotovitele.

Č lánek V.

Cena, platební podmínky a fakturace

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za Služby řádně poskytnuté a p řevzaté objednatelem podle této
Smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli za služby:

Služby IT specialist ů pro oblast bezpečnosti stávající webové aplikace Service Desku Státní
tiskárny cenin v podmínkách Ministerstva financí ČR, jejichž výstupem bude zpracování
dokumentu „Ověřování bezpečnosti webové aplikace SERVICE DESK Státní tiskárny
cenin":

999 900,- Kč bez DPH

5.2. Celková maximální dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění za celé období trvání smlouvy
tedy č iní maximálně :

• bez DPH 999 900,- Kč ,
• DPH ve výši 21% 209 979,- Kč ,
• včetně DPH 1 209 879,- Kč

5.3. Tato dohodnutá celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle
zákona č .52611990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů a je cenou konečnou
a nepřekroč itelnou, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací p ředmětu
smlouvy, včetn ě nákladů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění
apod.

5.4. Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto č lánku bude hrazena na základ ě zhotovitelem
zpracovaného a p ředaného a ze strany objednatele fináln ě akceptovaného dokumentu
„Optimalizace systému podpory a rozvoje IISSP v podmínkách Ministerstva financí ČR".
Zpracování, p ředání a finální akceptace tohoto dokumentu musí prob ěhnout nejpozd ěji
do 31. října 2013 současně s předáním zhotovitelem zpracovaného Pracovního výkazu
o provedených pracech.

5.5. Úhrada bude provedena na základ ě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem
a doloženého Protokolem o akceptaci a dále Pracovním výkazem o provedených pracech.
Protokol o akceptaci a Pracovní výkaz o provedených pracech musí být p řed vyfakturováním
p ředem odsouhlasen objednatelem.

5.6. Vystavený da ňový doklad) faktura musí obsahovat:

a) rozepsání položek p ředmětu pln ění přesně dle smlouvy,
b) uvedeni jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) č íslo účtu dodavatele,
e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č . 235/2004 Sb., o dani z př idané hodnoty,

ve znění pozd ějších p ředpisů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoniku
g) nedílnou sou části faktury (v p říloze) Protokol o akceptaci a Pracovni výkaz o provedených

pracech, který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky č i služby, a to včetně
přesných názvů položek a jejich po čet.

h) originál Protokolu o akceptaci a Pracovního výkazu o provedených pracechí p ř ipojený
k faktu ře musí být s p ředepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran podepsán jejich
vlastnoru čními č itelnými podpisy.
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5.7. Splatnost řádně vystaveného da ňového dokladu - faktury činí 21 dn ů ode dne doru čeni
Objednateli.

5.8. Objednatel má právo da ňový doklad - fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lh ůty splatnosti vrátit,
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti
požadované ve smlouvě , chybí-li na da ňovém dokladu - faktu ře některá z náležitostí, chybí-li
originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství
p ředmětu plnění než dohodnuté ve smlouv ě . Nová lh ů ta splatnosti v délce 21 dn ů počne
plynout ode dne doru čení opraveného da ňového dokladu Objednateli.

5.9. Daň z p řidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p ř idané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného pln ění.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této mě ně .

5.11. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu celkové ceny za poskytnuté
služby nebo jeho části.

Č lánek VI.

Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

6.1. V p řípadě prodlení zhotovitele s pln ěním jakékoliv lh ůty uvedené v této smlouvě a dále
v p řípadě neplnění zhotovitele má objednatel právo uplatnit vůč i n ěmu smluvní pokutu ve výši
0,05% z celkové ceny p ředmětu pln ění s DPH za každý i zapo čatý den následující po marném
uplynutí doby plnění, nebo (nejsou-li lh ů ty ve smlouvě uvedeny) za každý i zapo čatý den
neplněni.

6.2. P ři nedodržení termínu splatnosti da ňového dokladu - faktury objednatelem je zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodleni. Výše úroku z prodleni se ř ídí na řízením vlády
č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů z prodlení a poplatku z prodlení podle
občanského zákoníku, v platném zn ění.

6.3. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení zp ůsobené prodlením s pln ěním
závazků druhé smluvní strany nebo v p ř ípadě neposkytnutí požadované souč innosti, vymezené
ve smlouvě .

6.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto
smlouvou.

6.5. Okolnosti vylu čující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300
Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

6.6. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu zp ůsobené škody
v plné výši.

Č lánek VII.

Náhrada škody

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody zp ůsobené objednateli porušením svých povinností,
porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za škody vzniklé
v d ůsledku vad plnění, a to v plné výši. O náhrad ě škody platí obecná ustanovení Obchodního
zákoníku, v platném zn ění.
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7.2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodleni způsobené prodlením s pln ěním
závazků druhé smluvní strany.

Č lánek VIII.

Práva duševního vlastnictví

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že p ředmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad, zejména že není
a nebude zatížen žádnými právy t řetich osob, z nichž by pro objednatele vyplynul jakýkoliv
finanční nebo jiný závazek ve prosp ěch t řetí strany. V p řípadě , že bude toto oznámení
nepravdivé, je Zhotovitel v plném rozsahu odpov ědný za p řípadné následky takovéhoto jednání,
p ř ičemž právo objednatele na p ř ípadnou náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

8.2. Jsou-li součástí p ředmětu pln ění podle této smlouvy po č ítačové programy č i jiné výsledky
č innosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen
„Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto č lánku.

8.3. V p řípadě , že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty zhotovitele nebo
třetích stran, poskytuje zhotovitel objednateli k užití takových produkt ů nevýhradní licenci.

8.4. K částem Licencovaných materiál ů , které byly zhotovitelem vytvo řeny č i upraveny
na objednávku objednatele, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci. Objednatel je
oprávněn tyto části Licencovaných materiál ů upravovat, a to p řípadně i prost řednictvím t řetích
osob.

8.5. V p řípadě , že p ředmět pln ění podle této smlouvy nebude zhotovitelem dokon čen nebo p ředán
objednateli včas, je objednatel oprávn ěn p ředmět pln ění dokonč it, a to i prost řednictvím t řetích
osob.

8.6. Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ě luje pro všechny způsoby užití, objednatel
však není povinen licenci využít.

8.7. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory či jiných služeb
poskytovaných objednateli zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

8.8. Objednatel je oprávn ěn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy včetně
Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím
v působnosti objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou
dotčena omezení rozsahu licence na základ ě počtu oprávněných uživatel ů č i sou časných
p ř ístup ů stanovená v této smlouvě .

8.9. Cena p ředmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za licenci k užití Licencovaných
materiál ů , které budou jeho součástí.

Č lánek IX.

Sou č innost a vzájemná komunikace

9.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace pot řebné
pro řádné plnění svých závazků .

9.2. Objednatel je povinen zajistit, že pro pot řeby souč innosti dle této Smlouvy vy č lení odborn ě-
kvalifikované osoby (osoby odpovídající za č innosti související s předmětem zakázky dle úloh
zadaných nad řízeným pracovníkem) a umožní jejich p římou plynulou komunikaci s týmem
zhotovitele.
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9.3. Způsob komunikace, dokumentace k vypo řádáni jednotlivých kroků a doby reakcí na požadavky
objednatele budou navrženy zhotovitelem v první fázi a jako závazná sou část plnění
a souč innosti odsouhlasen kontaktní osobou objednatele.

9.4. Objednatel zajistí pracovní podmínky pro zhotovitele v sídle objednatele.

9.5. Zhotovitel p ředloží objednateli - osob ě jednající jménem objednatele v rámci p ředm ětné ve řejné
zakázky - seznam subdodavatel ů , kte ří se podíleli na plnění ve řejné zakázky, a to do 60 dn ů
od splnění smlouvy.

Č lánek X.

Ochrana informací

10.1. Ob ě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podobě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných
zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

10.2. Obě smluvni strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám d ůvěrné
informace {jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
č . 10611999 Sb., o svobodném p ř ístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpisů není tímto
ustanovením dotčena.

10.3. Za d ůvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti objednatele;
c) veškeré další informace, které budou objednatelem č i zhotovitelem označeny jako

d ůvěrné ve smyslu ustanoveni § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách,
ve zn ění pozdějších p ředpisů .

10.4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb.,
o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně p řístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany zhotovitele,

c) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu voln ě k dispozici
ještě p řed p ř ijetím těchto informací od objednatele,

d) které budou zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez závazku ml čenlivosti t řetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

e) jejichž sdě leni se vyžaduje ze zákona.

10.5. D ůvě rné informace zahrnuji rovn ěž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez vědomí
objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají
objednatele č i plnění této smlouvy

10.6. Smluvní strany se zavazují, že nezp ř ístupní jakékoliv t řetí osob ě d ůvě rné informace druhé
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpe č it veškeré d ůvě rné informace
objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že d ůvě rné informace užije pouze za ú čelem pln ění této smlouvy. Jiná
použití nejsou bez písemného svoleni objednatele p řípustná.

	

10.8.

	

Zhotovitel je povinen svého p ř ípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti
a respektováním práv objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.
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10.9.

	

Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :
a) v p ř ípadě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od ukon čeni

smlouvy;
b) v př ípadě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záru ční doby.

10.10. Za prokázané porušení ustanovení v tomto č lánku má druhá smluvní strana právo požadovat
náhradu takto vzniklé škody.

10.11. V p řípadě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto č lánkem má druhá smluvní
strana právo, vedle náhrady škody, účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 K č za každý
případ porušení.

Č lánek XI.

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady p ředmětu pln ění

11.1. Nad rámec odpovědnosti za vady zhotovitel poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný
ve smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 24 m ěsíc ů .

11.2. Záruční doba zač íná běžet ode dne převzetí p ředmětu plněni objednatelem.

11.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatn ě odstranit vady p ředmětu pln ění do 5 dn ů
(konkrétní lh ů ta bude upravena dle požadavku objednatele) od prokazatelného nahlášení
vady (pokud není v záru čních podmínkách stanovena lh ůta kratší) a pokud to nebude
objektivně možné, tak v této lh ůtě navrhnout objednateli náhradní řešení, které bude co
možná nejvíce eliminovat p ř ípadnou škodu objednatele. Zhotovitel je povinen vady odstranit
opravou, vým ěnou nebo op ětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným
způsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby objednatele.

11.4. V př ípadě prodlení zhotovitele s odstran ěním vady p ředmětu pln ění nebo nahrazením
vadného p ředmětu plnění shodným p ředmětem plnění novým, bezvadným ve lh ů tě dle
odst. 3 tohoto č lánku, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu uvedenou v č l.
Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení odst. 1. Výše sankce není omezena. Uhrazením
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

11.5. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v odst. 3 tohoto č lánku, je objednatel
oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím t řetích osob
a požadovat po zhotoviteli úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti s odstra ňováním
vad. Uplatn ěním práva podle tohoto č lánku není dotčeno právo objednatele na odstoupeni od
smlouvy.

11.6. Zhotovitel odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami
stanovenými platnými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funk čního
chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou dokumentaci a akcepta čním (nebo dle
oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředm ětu plnění pro účely vyplývající
z této smlouvy a jejích p ř íloh.

11.7. Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do předmětu pln ění provedenými objednatelem či třetí stranou nad
rámec úprav schválených zhotovitelem č i uvedených v dokumentaci p ředmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou části p ředmětu plněni,
s výjimkou p řípadů , kdy zhotovitel takové zm ěny schválil nebo kdy takové zm ěny byly
uvedeny v dokumentaci předmětu plněni;

c) obsluhou ze strany objednatele č i třetích osob, která je v rozporu s dokumentací p ředmě tu
pln ění;

d) užitím p ředmětu pln ění, které je v rozporu s dokumentací p ředm ě tu plnění.
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11.8. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn ěn uplatnit
vady p ředmětu pln ění u zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy
objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že
akceptací p ředmětu plněni nebo jeho části není dotčeno právo objednatele uplat ňovat nároky
z vad p ředmětu pln ění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v prů běhu akceptace.

11.9. Pokud objednatel nem ůže předmět plněni nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje
se záruční doba o dobu od oznámeni vad zhotoviteli do jejich úplného odstran ění zhotovitelem

Č lánek XII.

Rozhodné právo

12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

12.2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávaji, že závazkový
vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

12.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení,
ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

12.4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určuji jako místn ě příslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p ř ípad ě , že podle procesních p ředpis ů je k rozhodování věci
p říslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně p ř íslušný soud M ěstský soud
v Praze.

Č lánek XIII.

Ukončení smluvního vztahu

13.1. Smlouva se uzavírá na dobu ur č itou, a to od data podpisu smlouvy do 31. října 2013.

13.2. Smluvní vztah skon č í uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto č lánku. Ukon čením
smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neur č itou, práva z odpovědnosti
za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanoveni smlouvy, která podle svého obsahu mají
trvati po zániku smluvního vztahu.

13.3. Smluvní vztah vniklý na základ ě této smlouvy m ůže být ukon čen i před uplynutím doby
uvedené v odstavci 1. tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran.

13.4. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v zákon ě , z d ůvod ů
uvedených ve smlouvě a dále z d ůvodu podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je d ůvodem pro
odstoupení od smlouvy nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylu čujícími odpovědnost dle
ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

13.4.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících p ř ípadech
podstatného porušeni povinností zhotovitelem:

a) v případě , že bude rozhodnuto o likvidaci zhotovitele, a v p řípadě že zhotovitel
podá insolvenční návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti zhotoviteli
bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele
nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú č inky;

b) v p ř ípadě prodlení zhotovitele s dodáním p ředm ětu plněni o vice jak
30 kalendá řních dni po termínu pln ění;

c) v př ípadě, že zhotovitel neodstraní vady p ředmětu plnění ani ve lh ů tě
30 kalendá řních dní od jejich oznámení objednatelem;

d) v p řípadě realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v rozporu
s obecn ě závaznými právními předpisy nebo v p řípadě nedodržování jiných
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závazných dokument ů či p ředpis ů (zejména p ředpis ů pro bezpečnost práce,
požární bezpečnost apod.);

e) v p řípadě jiného porušení povinnosti zhotovitele, které nebude odstran ěno ani
do 30 kalendá řních dní od doru čení výzvy objednatele.

13.4.2 V p ř ípadě odstoupení podle č lánku 13.4.1 písm. b), c) a e) je po marném uplynutí
30denní lh ůty objednatel oprávn ěn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankci ze strany zhotovitele. Objednatel má v p ř ípadě odstoupení od
smlouvy v každém p řípadě nárok na náhradu prokázaných náklad ů , které mu
vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména náklad ů , které mohou vzniknout
v souvislosti se zajištěním náhradního plněni.

13.4.3 Objednatel je v př ípadě odstoupeni od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude
v době odstoupení nesplněna. V p řípadě částečného odstoupeni je zhotovitel povinen
vrátit objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln ění, která
nejsou dotčena odstoupením.

13.4.4 Zhotovitel je oprávn ěn od této smlouvy odstoupit v následujících p řípadech
podstatného porušení objednatelem:

a) bude-li objednatel v prodleni s pln ěním lh ů ty splatnosti da ňového dokladu - faktury
o více jak 30 kalendá řních dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení, není tímto
ustanovením dotčen,

b) v p řípadě prodlení objednatele s poskytnutím sou činnosti o vice než 30
kalendá řnich dni od prokazatelného doru čeni písemné výzvy zhotovitele.

13.4.5 Odstoupení od této smlouvy musi být písemné a musi v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy č i právních předpis ů , které zakládá oprávněni od smlouvy
odstoupit.

13.4.6 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dotčena.

13.4.7 V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti
ohledn ě těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupenim.

13.4.8 V případě částečného odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen do 5
pracovních dn ů od prokazatelného doru čení odstoupeni p ředat objednateli ty části
dila, které nebyly dotčeny odstoupenim, včetně p řípadných zdrojových kód ů a dalších
podklad ů nezbytných k dokon čení díla objednatelem č i třetími osobami.

13.4.9 V p řípadě částečného odstoupeni od této smlouvy má objednatel právo dokon č it dílo
sám nebo prostřednictvim jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto účelem
veškeré části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

13.4.10 Smluvni vztah skon č í dnem doručeni oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní stran ě , nebo dnem uvedeným v oznámeni.

13.4.11 Odstoupení od této smlouvy č i jiné ukončeni smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
neve řejných informaci, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů
a ustanovení týkající se těch práv a povinností, zjejichž povahy toto vyplývá.

Č lánek XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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14.2. Tuto smlouvu lze m ěnit, dopl ňovat č i zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto označovanými a č íslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

14.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel
a jeden (1) zhotovitel.

14.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodn ě a vážně , že
považuje obsah této Smlouvy za ur č itý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzav řeni této Smlouvy rozhodující. Na d ů kaz čehož p ř ipojují smluvní
strany k této Smlouvě své podpisy:

V Praze dne:

	

22

	

. 2p ^( r}

Za objednatele:

V Praze dne: 22

	

0̀ 11
Za zhotovitele:

	 Česká republika - Ministerstvo financí

	

eTREND
Mgr. Radoslav Bulí ř

	

Radek S +lík

ředitel odboru 38

	

jednatel

,Winisterstwr tiWaac,
►1! 14 PRAHA I -i,eleplY 1'

-29-

eTRENDS s.r.o.
U Jabloně 385

281 67 St ř íbrná Skalic
D16: CZ27953467
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