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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



Č íslo smlouvy MF

3302/ 012 /2o13

'roto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva o dílo
„Obnova monitorovacího systému MoNet "

zav řená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č . 51311991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ění
ozdějších předpisů (dále jen .,Obchodní zákoník"), a zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách,

ve zn ěni pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ve řejných zakázkách"), na základ ě výsledku
Zadávacího ř ízení č .j. MF-2993312013159 na etržišti ivww.gemin.cz .

(dále též jen „Smlouva")
Čísla zhotovitele N13002

.
Ceská republika -

Ministerstvo financí

	

Letenská 525115, 118 00 Praha 1 Malá Strana

se sídlem:

IČ :

	

00006947

DIČ :

	

CZ 00006947

jejímž jménem jedná:

	

Ing. Luděk Novotný

ředitele odboru 33 -Ř ízení a provoz ICT resortu

dále jen ,,Objednatel"

a

Novicom, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání:

	

Husí Plácek 192, O řech, PSČ 252 25

Doručovací adresa:

	

Koněvova 67a, Praha 3, PSČ 130 00

[Č :

	

614 65 445

DIČ :

	

CZ 614 65 445

zastoupen/jednající:

	

Ing. Petr Linke - jednatel spole čnosti

dále jen ,.Zhotovitel"

dále jednotlivě jako .,Smluvní strana, nebo společně jako ..Smluvní strany"
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1.

	

Účel a předm ět smlouvy

1.1 Účelem této Smlouvy je: provedení obnovy monitorovacího systému MoNet ve virtuálním

prost ředí, po ř ízeného na základě smlouvy zakázkové č íslo MF 332/15212007 uzav řeně dne

4.12.2007.

	

1.2

	

Předmětem této Smlouvy je dodávka níže uvedeného p ředmětu plnění a provedení níže

uvedených služeb:

a) Hardware

b) Software

c) Služby

podrobněji uvedené ve specifikaci dodávky a služeb v v P ř íloze č . 1 Smlouvy {dále jen
„P ředmět plnění").

1.3 Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli Předmět plnění v sjednaném sortimentu, množství,
jakosti a čase a za podmínek uvedených v této Smlouv ě a p řevést na Objednatele vlastnické
právo k dodanému p ředmětu plnění.

	

1.4

	

Objednatel se zavazuje zaplatit za P ředmět plnění dodaný v souladu s touto Smlouvou
smluvenou cenu za díla.

2. Cena za dílo

	2.1

	

Celková cena uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
Č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p ředpisů a je cenou nepřekro č itelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně náklad ů souvisejících
s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

	

2.2

	

Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmě t plnění za celé období trvání smlouvy č iní:

bez DPH

	

491.000,- Kč , slovy (čtyřistadevadesátjedentisíc Kč ),

DPH 21%

	

103.110,- Kč , slovy (stotř itisícejednostodeset K č),

včetně DPH

	

594.110,- Kč , slovy (pě tsedevadesátčty ř itisícejednostodeset K č ),

3. Platební podmínky

3.1 Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká po jeho p řevzetí a potvrzeni p ředávacího protokolu -
dále též jen ..dodací doklady" o dodávce č i službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě
pln ění.

	

3.2

	

Vystavený daňový doklad / faktura musí obsahovat:

a) rozpis položek p ředmě tu plnění přesně dle smlouvy,

b) uvedení jejich jednotkových cen,

c) zakázkové č íslo smlouvy,

d) úplné bankovní spojení dodavatele včetně zejména č ísla úč tu,

e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty, ve
zn ění pozdějších předpis ů ,

f} náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku

3.3 Společně s fakturou - daňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad, který
musí obsahovat jednoznačné označení dodávky č i služby, a to včetně přesných názvů položek,
jejich počet, jednotkové ceny. značku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u nehmotného majetku
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č ísla licencí. Originál dodacího dokladu p řipojený k faktu ře musí být s p ředepsanými jmény
zástupc ů obou smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoru čně č itelně podepsán.

3.4

	

Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu č iní 21 dnů ode dne doručení
Objednateli.

3.5

	

V roce, v němž je uskutečňováno pln ění, musí být faktura doru čena Objednateli nejpozději do
15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.6 Objednatel má právo fakturu - daňový doklad Zhotoviteli p řed uplynutím lhůty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li na
faktu ře - daňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo
obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh č i množství p ředmětu plnění než dohodnuté ve
smlouv ě . Nová lh ůta splatnosti v délce 21 dn ů počne plynout ode dne doru čení opravené
faktury - daňového dokladu Objednateli.

3.7

	

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

3.8

	

Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně .

4. Doba a místo dodání P ředmětu plnění

4.1 Dodávku je Zhotovitel povinen dodat Objednateli do 30 dn ů od podpisu smlouvy (hardware a
software), služby spo č ívající v instalaci a zprovoznění ve stejném termínu, služby podpory
poskytne průběžně od data podpisu smlouvy po období jednoho roku. Místem dodání P ředmětu
plněni je:

Letenská 525/15, t 18 00 Praha 1 - Malá Strana.

Dohodnutý termín dodáni a místo dodání P ředmětu plnění lze změnit jen s výslovným a
předchozím písemným souhlasem obou Smluvních stran.

5. Obchodní podmínky

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že p ředm ět pln ění bude nový, nepoužívaný, v ěcně a právně bezvadný a
odpovídající právním p ředpisům a závazným i doporu čujícím normám platným v Ceské
republice.

5.2 P ředmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standard ům, jejichž použiti je obvyklé
u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Objednatele v oblasti bezpe čnosti a provozu informa čních a komunikačních technologií.

5.3 P řed uskute čněním předání p ředmětu plnění bude Zhotovitel prokazateln ě infortnovat
oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouv ě o př ipravenosti k p ředání. Datum
p řevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doručením
oznámení o dokončení a datem p řevzetí uplynulo nejmén ě pět (5) pracovních dní.

5.4

	

Dílč í dodávka p ředmětu plnění a díl č í fakturace se p ř ipouští pouze v p ř ípadě uvedení této
skutečnosti ve smlouvě .

5.5 Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému funk čnímu celku
přiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a p řípadná další nezbytná
dokumentace (nap ř . prohlášení o shod ě , atesty, prohlášení, že byly použity materiály a
technologie v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy, prohlášení o respektování
enviromentálních požadavků daných platnými závaznými p ředpisy). Veškeré dokumenty
uvedené v p ředchozí větě musí být v českém jazyce.

5.6

	

Předání p ředmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Objednatele v míst ě plnění.
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5.7 V p ř ípadě neposkytnutí nezbytné sou č innosti Objednatele lze po vzájemné dohod ě prodloužit
termín plněni smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná a musí mít formu
dodatku k této smlouvě .

6. P řechod vlastnictví a nebezpečí škody

6.1 Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem p řevzetí p ředmětu plnění
Objednatelem (tuto variantu zadavatel preferuje) nebude-li ve smlouv ě dohodnuto, že
Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí p ředmětu plnění od data uhrazení smluvené
ceny.

6.2

	

Objednatel nabývá práva k užívání p ředmětu pln ění (nap říklad licenci k užití po č ítačového
programu) dnem p řevzetí p ředmětu plnění Objednatelem.

6.3 Objednatel je oprávněn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a nebezpeč í
škody na předmětu plnění přechází na Objednatele p řevzetím tohoto pln ění. Za užití p ředmětu
pln ění podle p ředchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

7. Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel poskytuje na p ředmět pln ěni specifikovaný ve smlouv ě záruku na v délce trvání
dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokon čeného a funk čního p ředmětu plnění
Objednatelem.

7.2 Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění do 30 dn ů
(konkrétní lhůta bude upravena dle požadavku objednatele) od prokazatelného nahlášení vady.
Lhů ta stanovená v p ředchozí větě platí, pokud není v záru čních podmínkách stanovena lh ůta
kratší. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, vým ěnou nebo opětovným provedením
vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy podle volby
Objednatele.

7.3 V p ř ípadě prodlení Zhotovitele s odstran ěním vady předmětu plnění nebo nahrazením vadného
předmě tu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lh ůtě dle odst. 2 tohoto
č lánku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 č lánku 8
(Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

7.4 Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 2 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 ú čelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad.
Uplatněním práva podle tohoto č lánku není dot čeno právo Objednatele na odstoupení od
smlouvy.

7.5 Zhotovitel v rámci záruky 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 funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou dokumentací a akcepta čním
(nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředmětu plnění pro účely
vyplývající z této smlouvy a jejích p ř íloh.

7.6

	

Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmě tu plnění provedenými Objednatelem č i 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 částí předmětu plnění, s
výjimkou p ř ípadů , kdy Zhotovitel takové zm ěny schválil nebo kdy takové zm ěny byly
uvedeny v dokumentaci p ředmětu pln ění;

c) obsluhou ze strany Objednatele č i t řetích osob, která je v rozporu s dokumentací p ředmětu
plnění;

d) užitím předmětu pln ění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.

7.7

	

Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit
vady p ředmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv b ěhem záru ční doby bez ohledu na to, kdy
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Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že
akceptací p ředmě tu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplat ňovat nároky z
vad p ředmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

	

7.8

	

Pokud Objednatel nem ůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční
doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ění Zhotovitelem.

	

7.9

	

Právy vyplývající z tohoto č lánku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele
z odpovědnosti za vady vyplývající z právních předpisů .

7.10 Za vady P ředmětu plnění se nepovažují př ípady, ve kterých nebyly dodrženy Provozní
podmínky (dle P ř ílohy č .3) nebo Licenční podmínky výrobc ů sw (dle P ř ílohy 6.4) nebo byly
použity uživatelské postupy v rozporu s předanou dokumentací.

8. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

8.1 V př ípadě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této
smlouvy č i právních předpisů má Objednatel právo uplatnit v ůč i Zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění včetně DPH za každý i
započatý den prodlení.

8.2 Př i nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu Objednatelem je
Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí
nařízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů z prodlení a poplatku z prodlení
podle občanského zákoníku, v platném zn ění.

	

8.3

	

Jakékoliv omezování výše př ípadných sankcí se nepřipouští.

8.4 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém je
prodleni způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v p ř ípadě
neposkytnutí požadované sou č innosti vymezené ve smlouv ě .

	

8.5

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto
smlouvou.

	

8.6

	

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

	

8.7

	

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo smluvních
stran na náhradu způsobené škody v plné výši.

9. Náhrada škody

9.1 Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením svých
povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením ustanovení této
smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v d ůsledku vad
plnění. O náhradě škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku.

	

9.2

	

Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep ř ipouští.

10. Ochrana informací

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

10.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit t řetím osobám důvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č . 106/1999
Sb., o svobodném p ř ístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů , 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;
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b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Objednatele;

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna čeny jako důvěrné ve smyslu
ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozdějších
předpisů .

10.4 Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 10611999 Sb.,
o svobodném př ístupu k informacím, ve znění pozdějších p ředpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně p ř ístupnými jinak, než porušením právních
povinností ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě p řed př ijetím těchto
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů ;

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 lení se vyžaduje ze zákona.

10.5 Důvěrné informace zahrnují rovněž 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 plněni této smlouvy.

10.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp ř ístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné 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 důvěrné informace
Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této smlouvy. Jiná
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p ř ípustná.

10.8 Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a
respektováním práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém
vztahu zavázán sám.

10.9 Trváni povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovně :

a) v p ř ípadě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukon čení
smluvního vztahu;

b) v př ípadě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záruční doby.

10.10 Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetn ě závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel
oprávněn vypovědět ani jiným zp ůsobem jednostranně ukonč it.

10.11 V p ř ípadě , že některá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinností vyplývajících z tohoto
č lánku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000
Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý p ř ípad porušení.

l 1. Doba trváni této Smlouvy a ukon čení smluvního vztahu

11.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 13 m ěsíců od data podpisu smlouvy.
Dodavatel ve smyslu ustanovení odst. 4.1 této Smlouvy do 30 dnů ode dne podpisu provede
vlastní dodávku a nastavení technologií obnovy monitoringu, a následn ě po dobu 12 měsíc ů
bude poskytovat službu základní podpory.

11.2 Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skonč í uplynutím doby uvedené v odst. 1
tohoto č lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na
dobu neurč itou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a další ustanovení
smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
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1 1.3 Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon č it před uplynutím doby uvedené v odstavci 1
tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby stanovenými
právními p ředpisy.

11.4 Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě
a dále z d ůvodů uvedených v zákon ě , zejména v p ř ípadě podstatného porušení smlouvy ve
smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je
důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost
dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

11.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p ř ípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník, insolven čni návrh podaný proti Zhotoviteli
bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve
vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú č inky;

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

11.6 Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze
strany Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním p ředm ětu plnění o více jak 30 kalendá řních dní po termínu
plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu plnění ve lhůtě 30 kalendá řních
dní od jejich oznámení Objednatelem;

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními předpisy;

d) nedodržování jiných závazných dokument ů č i předpisů Zhotovitelem (zejména p ředpisů
upravujících bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci, požární bezpe čnost apod.);

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30 kalendářních dní
od doručení výzvy Objednatele.

11.7 Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze
strany Zhotovitele, se považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30 kalendá řních
dní, př ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím sou č innosti o více než 30 kalendá řních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

11.8 V případě odstoupení podle č lánku odst. 11.7, písm. a), b), d) č i e) je po marném uplynutí
př íslušné 30denní lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

119 Objednatel je v p ř ípadě odstoupení 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 př ípadě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla snižuje o částky
p ř ipadající na pln ění, která v důsledku odstoupení Zhotovitel není povinen provést č i
poskytnout. V p ř ípadě úplného č i částečného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen
vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln ění, která nejsou
dotčena odstoupením.

11.10 Objednatel má v př ípadě odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spoč ívající v náhradě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním
náhradního pln ění.

11.11 Odstoupeni od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na ustanovení
této smlouvy č i právních p ředpisů , které zakládá oprávn ění od smlouvy odstoupit.
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11.12 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením
dotčena.

11.13 V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti ohledně těch
částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.

11.14 V p ř ípadě č ástečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 5
pracovních dn ů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení p ředat Objednateli ty části
díla, které nebyly dot čeny odstoupením, v četně př ípadných zdrojových kód ů a dalších
podkladů nezbytných k dokončení díla Objednatelem č i třetími osobami.

11.15 V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon č it dílo sám nebo
prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto ú čelem veškeré části díla, které
nebyly dotčeny odstoupením.

11.16 Smluvní vztah skon č í dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně , nebo dnem uvedeným v oznámení.

11.17 Odstoupení od této smlouvy č i jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se
nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d ůvěrných informací, zajištění
pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z
jejichž povahy toto vyplývá.

12. Práva duševního vlastnictví

12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul
jakýkoliv finan ční nebo jiný závazek ve prosp ěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala
užití předmětu plnění. V p řípadě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu
odpovědný za př ípadné následky takového porušení, p ř i čemž právo Objednatele na p ř ípadnou
náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

12.2 Jsou-li součástí p ředmětu plnění 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.

12.3 V př ípadě , že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele nebo
třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní licenci.

12.4 K částem Licencovaných materiálů , 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 prostřednictvím třetích
osob.

12.5 V případě , že p ředmě t pln ění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo p ředán
Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, je
Objednatel oprávněn předmět plnění dokon č it, a to i prostřednictvím t řetích osob.

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

12.7 Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory č i jiných služeb
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

12.8 Objednatel je oprávněn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy včetně
Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a p ř íspěvkovým organizacím
v působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou
dotčena omezení rozsahu licence na základ ě počtu oprávněných uživatelů č i současných
př ístupů stanovená v této smlouvě .

12.9 Cena p ředmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití
Licencovaných materiál ů , které hudou jeho sou č ástí.
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12.10 Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace voln ě ši ř itelného software
(tzv. freeware), platí následující ujednání;

a) Zhotovitel je povinen nejpozd ěji při předání p ředmětu plnění Objednateli zpracovat
a předložit Objednateli přehled volně ši řitelného software s uvedením autora
(poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, která se na užívání takového
software vztahují. Přehled podle p ředchozí věty musí být přiložen k p ředávacímu
protokolu.

b) Zhotovitel odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně šiřitelného software stejně ,
jako by volně ši řitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména odpovídá za
funkčnost p ředm ětu plnění jako celku a použitelnost p ředmětu plnění jako celku pro ú čely
vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným materiál ům
bude Objednatel oprávn ěn bezplatně užívat volně ši ř itelný software v rozsahu nezbytném
k plnému využití p ředm ětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit
Objednateli veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v d ůsledku uplatnění práv
třetích osob souvisejících s voln ě ši ř itelným software, který je nezbytný k užití p ředm ětu
plnění dle této smlouvy.

12.11 Pokud je sou částí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software který je dodáván
společně s hardware, nap říklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující ujednání:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu s hardware ve
stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním standardním produkt ům
nebo samostatně dodávaným produkt ům třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je
v takovém p ř ípadě součástí ceny hardware, se kterým je software dodáván.

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu,
v jakém odpovídá za vady předm ětu plnění jako celku.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout Objednateli licenci k software
dodávanému spolu s hardware.

13. Další ujednání

13.1 Jestliže vznikne na stran ě Zhotovitele nemožnost pln ění ve smyslu § 352 zákona č . 513/1991
Sb., obchodního zákoníku, v platném zn ění, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbyte čného
odkladu o této skute čnosti a její p ř íč ině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemn ě
Objednatelem, bude Zhotovitel pokra čovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze
smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní
prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti
plnění trvaly déle než 90 dní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

13.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je č iněna písemně , není-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Písemná komunikace se č iní v listinné nebo elektronické podob ě
prostřednictvím doporu čené pošty nebo e-mailu na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví
této Smlouvy nebo v P ř íloze č . 2 této Smlouvy u kontaktních osob ve v ěcech technických a
obchodních.

13.3 Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele b ěhem plnění předmětu této Smlouvy,
je-li to nezbytné, přistup na příslušná pracoviště Objednatele a sou č innost nezbytnou k
provedení p ředmě tu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné
bezpečnostní předpisy, se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen.

13.4 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli provád ět instalační práce a vzdálené servisní
zásahy s využitím zabezpe čeného vzdáleného p ř ístupu k P ředmětu pln ěni. V p ř ípadě , že takový
vzdálený p ř ístup nebude funkční, prodlužují se veškeré lh ůty spojené s termínem dodávky č i
odstraňováním vad o dobu nefunkčnosti vzdáleného p ř ístupu. Zhotovitel je povinen se p ř i
vytvoření a provozování vzdáleného p ř ístupu ř ídit bezpe čnostními a dalšími provozními
pravidly Objednatele a to za p ředpokladu, že ho s nimi Objednatel řádně seznámí.
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13.5 Zhotovitel se zavazuje nejpozd ěji do 5 pracovních dnů od podpisu a p ředání smlouvy p ředat
soupis požadované sou č innosti od Objednatele, nutné k instalaci a provozování P ředmětu
plněni. Objednatel se zavazuje do 5 pracovních dn ů od p ředání soupisu požadované souč innosti
potvrdit Zhotoviteli poskytnutí takové požadované sou č innosti,

13.6 Zhotovitel je povinen dodat návrh akcepta čních testů a kritérií do 5 pracovních dn ů od
potvrzení souč innosti Objednatelem dle bodu 13.5. Objednatel je povinen tento návrh
akceptovat nebo doplnit do 5 pracovních dnů od předložení návrhu akcepta čních testů .

13.7 Pokud se Objednatel a Zhotovitel neshodnou na požadované sou č innosti č i akceptačních
testech ve výše uvedených termínech, prodlouží se konečný termín předání P ředmě tu plnění o
dobu, o kterou se tento termín posunul.

13.8 V p ř ípadě nemožnosti dodat konfiguraci P ředmětu plnění hmotné povahy (hardware) je
Zhotovitel povinen o tomto Objednatele neprodleně informovat a předložit mu návrh
alternativní konfigurace. V p ř ípadě , že tato konfigurace má stejné nebo lepší technické
parametry, je Objednatel povinen takovou zm ěnu konfigurace odsouhlasit a to do 5 pracovních
dnů od předložení návrhu. Takovýmto souhlasem se nem ění záruční a servisní podmínky
stanovené touto smlouvou.

14. Rozhodné právo, řešení sporů

14.1 Tato smlouva se ř ídí právním řádem České republiky.

14.2 V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový vztah
založený touto smlouvou se ř ídí obchodním zákoníkem.

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

14.4 Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místn ě p ř íslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p ř ípadě , že podle procesních p ředpis ů je k rozhodování věci
v prvním stupni p ř íslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místn ě příslušný soud
Městský soud v Praze.

15. Změny smlouvy

15.1 Tuto smlouvu lze m ěnit, doplňovat č i zrušit p řed termínem uvedeným v č lánku 11 této smlouvy
pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna čovanými a č íslovanými
vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou
neplatná.

16. Zvláštní podmínky

Uložené Usnesením vlády č .46512010 - Metodika pro nákup kancelá řské výpočetní
techniky

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že v p řípadě požadavku Objednatele zajistí technickou podporu po
uplynutí záru ční doby a to minimálně 2 roky od jejího skon čení.

16.2 Zhotovitel se zavazuje k zajištění sbě ru a likvidace použitého elektroza ř ízení nebo jeho dalšího
použití a to nejen poptávaného elektroza řízení, ale i elektrozař ízení, které je touto veřejnou
zakázkou nahrazováno.

17. Závěre čná ustanovení

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními stranami.

17.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této smlouvy na
třetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

17.3 V případě , že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i
neúč inné, nezpůsobuje tato skute čnost neplatnost ani neúč innost ostatních částí smlouvy.
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Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného č i neú č inného ustanovení.

17.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p řílohy:

P ř íloha I

	

Specifikace předm ě tu Smlouvy o dílo

P ř íloha 2

	

Seznam kontaktních osob Smluvních stran

Př íloha 3

	

Provozní podmínky

P ř íloha 4

	

Licenční podmínky

17.5 V p řípad ě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.

17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

17.7 Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů, které
upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětné věci, at' už
ústní č i písemné.

Objednatel:

	

Zhotovitel:

V Praze dne:	 ^S4.2012 42. tt. 2c .R
V Praze dne:

Česká republika - Ministerstvo financí

Ing. Luděk Novotný

ředitel odboru 33- Ř ízení a provoz ICT resortu

'111IsttirStvw tinán'.
11$ 10 PRAHA I -Lelc. al1F

129-

Ing. Petr Linke

	

iG itš-.-• .

J edttate! společnostiiz }=s^d
o„o!^^

t1LS^ ^°^°^"'

Novicom, s.r.o.
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Příloha č . 1

Specifikace předm ětu Smlouvy o dílo včetně ceny

I) Dále je uveden seznam a ceny hlavních položek dodávky v cen ě bez DPH.

Položka počet
Jednotková

cena
Cena celkem

HW - Server pro Vmware, Supermicro, typ SYS-

6027R
2 101 000 Kč 208 000 Kč

licen ční upgrade na MoNet v 1.5 (1

	

server 5

klientů)
1 98 000 Kč 98 000 Kč

licence VMware essential Kit I 13 000 Kč 13 000 Kč

implementační práce MoNet 1 77 000 Kč 77 000 Kč

služba MoNet support na 1 rok I 95 000 Kč 95 000 Kč

Celková cena bez DPH 491 000 K6

2) Detailní p ředmět nabídky a rozsahu jeho implementace je uveden v nabídce na „Provedení

obnovy monitoringu MoNet", která je nedílnou sou částí této smlouvy
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P říloha Z. 2

Seznam kontaktních osob Smluvních stran

Odpovědnými pracovníky Objednatele a Zhotovitele ve v ěcech obchodních pro ú čely této Smlouvy
jsou

Za Objednatele:

	

Ing. Lud ěk Novotný

Tel: +420 25704 2978

E-mail: Ludek.Novotny@mfcr.cz

Za Zhotovitele :

	

Jindř ich Šavel

Tel: +420 271 777 231

Mobil: +420 777 222 961

E-mail: jindrich.savel@novicom.cz

Odpovědnými pracovníky Objednatele a Zhotovitele ve v ěcech technických v četně převzetí
díla a podpisu Protokolu pro ú čely této Smlouvy jsou :

Za Objednatele:

	

ing. Jiří Výborný, CSc.

Tel: +420 257 044 476

E-mail: Jiri.Vyborny@mfcr.cz

Za Zhotovitele:

	

ing. Petr Linke

Tel: +420 271 777 231

Mobil: +420 775 556644

E-mail: petr.linke@novicom.cz
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P říloha č . 3 - Provozní podmínky

V rámci dodání díla a zajišt ění záručních podmínek dle Smlouvy o dílo, se Objednatel zavazuje zajistit

následující provozní podmínky:

Požadavky na napájení:

VMware servery musí znít zajišt ěné napájení 220V/50Hz p řes UPS pro obě vě tve napájení,.

K dispozici musí být dokumentované a po síti dostupné API pro získání informace o tom, že je t řeba

ukonč it č innost VMware prost ředí a VMware serverů z důvodu možného ukon čení napájení (servery

jsou na UPS).

Požadavky na komunikaci:

K dispozici musí být 6x ethernet I000baseTx p řipojený do switche s podporou VLAN a

seskupování více fyzických interface (ether channel, trunking, bonding). K dispozici musí být zdroj

časového normálu (ntp), DNS a SMTP server pro odesílání alertů .

Sondy komunikují se serverem po protokolu UDP port 4860, pro management se používá SSH

(standardně port 22, může být jiný). V rámci infrastruktury musí procházet komunika ční protokol

mezi serverem a sondami, a musí být povolen průchod SSH protokolu pro management. Mezi

servery a sondami musí být povolen ICMP echo request a ICMP echo reply.

Požadavky na teplotu a vlhkost

Servery musí být umíst ěny v klimatizované místnosti s max. teplotou 25 st. C, a relativní vlhkostí do

70%.

Požadavky na fyzické uložení

Servery musí být umístěny v racku na pracovišti s omezeným p ř ístupem (zamykatelný rack,

režimové pracoviště). Cílem je zabezpe č it HW p řed neoprávněnou manipulací.

Nedodržení výše uvedených provozních podmínek m ůže mít za následek ztrátu záruky.
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Příloha č . 4 - Licen ční podmínky

STANDARDNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY NOVICOM S.R.O.

1. Kopírování, instalace a užiti Produktu bez licence je protizákonné!

2. Podmínkou legálního užití Produktu je zaplacení ceny licence a akceptace licen čních

podmínek níže uvedených.

I.

	

Úvodní ustanovení

1. Před zakoupením Produktu si pozorně prostudujte dokumentaci, která stanoví popis tohoto

Produktu. P ředpokládá se zaškolení ke specifické obsluze tohoto Produktu.

2. Samotným zakoupením Produktu nezískáváte oprávn ění k užívání Produktu s dokumentací.

Toto oprávnění Vám vznikne, pokud akceptujete tyto licen ční podmínky elektronickou

registrací/podpisem smlouvy o dílo a zaplacením ceny licence. To platí i v p ř ípadě, že pro Vás

Poskytovatel provádí implementaci nebo zaškolení.

II.

	

Oprávnění a povinnosti registrovaného Uživatele

1.

	

Produkt můžete instalovat a provozovat pouze na tolika osobních poč ítač ích, pro kolik jste

zaplatili licenci, a pouze v takové úpravě , v jaké jste Produkt zakoupili, resp. v jaké Vám byl

implementován.

2.

	

Cena za zakoupení Produktu je cenou licence na celou dobu trvání licence (lze p ř ikoupit

licenci pro další poč ítače). Vedle ní se hradí cena sjednaných služeb a případná cena roční

licenční podpory, pokud se k Produktu poskytuje.

3.

	

Jako registrovaný Uživatel máte právo na:

a. placenou poradenskou službu týkající se Produktu písemn ě , faxem nebo e-mailem,

b. zasílání nabídek a informací o nových verzích Produktu, př ičemž Uživatel souhlasí se

zasíláním těchto nabídek také elektronickou formou,

c. př ípadné rozšíření užívacího práva pro další osobní po č ítače,

d. nákup nových verzí Produktu.

4.

	

Je zakázáno po ř izovat kopie Produktu (elektronické i jiné, trvalé i p řechodné) pro kohokoli

pro jakoukoli pot řebu, p řekládat, zpracovávat, upravovat č i jinak m ěnit Produkt pro sebe nebo

pro třetí osoby s těmito výjimkami:

a. je-li to nezbytné k užití Produktu pro Vaši potřebu v souladu s jeho ur čením,

b. jedná-li se o záložní rozmnoženinu, pokud je nutná pro užívání Produktu.

5.

	

Je zakázáno provád ět zpětnou analýzu Produktu.
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6.

	

Tím nejsou dotčena oprávnění a další omezení Uživatele dle § 66 autorského zákona

související s nezbytnými úkony p ř i užívání Produktu.

7.

	

Je zakázáno Produkt prodávat, pronajímat, půj čovat nebo jiným zp ůsobem umožnit t řetím

osobám jeho využití s výjimkou p řípadů , kdy Produkt tyto třetí osoby užijí výlu čně v

souvislosti se zajišťováním provozních potřeb Uživatele s písemným povolením

Poskytovatele.

8.

	

Licenci m ůžete postoupit na další osobu pouze spolu se závazky vyplývajícími z licen čních

podmínek a pouze s písemným souhlasem Poskytovatele. Postoupení se provádí písemn ě na

formulá ř i vydaném Poskytovatelem, podepsaném Vámi a novým nabyvatelem licence, na

n ěmž Poskytovatel písemn ě vyznač í svůj souhlas s postoupením. Postoupení je úč inné až

dnem potvrzení souhlasu Poskytovatele. Nabyvatel licence vstupuje do práv a povinností

původního Uživatele a přebírá i všechny do té doby nespln ěné závazky. Za souhlas k

postoupení licence se platí cena dle ceníku Poskytovatele.

9.

	

Nesmíte jakkoli využít znalosti o myšlenkách a postupech, struktu ře, algoritmu, použitých

metodách, na nichž je Produkt založen nebo které obsahuje, i když jste je získali př i

oprávněném užití Produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu př i provozování Produktu,

tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení po č ítačových programů . Tyto znalosti nesmějí

být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného po č ítačového programu

podobného Produktu ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a

obchodní zájmy Poskytovatele. O těchto znalostech jste povinni zachovávat ml čenlivost.

III.

	

Odpovědnost Poskytovatele, reklamace

1. Poskytovatel poskytuje 12-m ě síční záruku za funkčnost Produktu v souladu s dokumentací

ode dne registrace Uživatele. Pokud Poskytovatel provádí implementaci Produktu, platí pro ty

funkční vlastnosti Produktu, které nebylo možno ověř it př i provozu Produktu p řed ukončením

implementace, záru ční lhůta 1 m ěsíc ode dne ukončení implementace.

2. Poskytovatel doporučuje Uživateli, aby ve svém vlastním zájmu neprodlen ě po zakoupení

prověř il funkčnost Produktu.

3. Vadou Produktu není, jestliže Produkt neplní funkci dle požadavk ů Uživatele, pokud tuto

funkci nezaručuje dokumentace. V p ř ípadě, že je v uživatelské dokumentaci produktu uvedena

minimální specifikace hardware nebo požadavky na systémovou konfiguraci (verze

operačního systému, databáze, aplika čního serveru nebo dalšího prost ředí), negarantuje

Poskytovatel záruku funkčnosti v p ř ípadě nedodržení těchto specifikací.

4. Poskytovatel upozor ňuje, že Produkt odpovídá aktuálnímu stavu v dob ě vývojové p řípravy

dané verze Produktu.
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5. Poskytovatel nep řejímá odpovědnost za funkčnost napojení jiných softwarových produktů .

Uživatel nese všechny náklady spojené s vytvo řením komunika čních vazeb, zákaznických

uživatelských výstup ů a SW doplňků a v p ř ípadě poskytnutí nové verze (upgrade) Produktu

náklady s jejich přizpůsobením, p ř íp. i s nezbytnou zm ěnou formátů dat v Produktu.

	

6.

	

Odpovědnost z vad Produktu se řídí p ř iměřen ě ustanoveními o vadách dle Obchodního

zákoníku.

	

7.

	

V případě zjištění vad Produktu tyto vady neprodleně reklamujte v místě , kde byl Produkt

zakoupen, nebo u Poskytovatele.

	

8.

	

Postup při reklamaci:

a. závadu oznamte telefonicky nebo e-mailem Poskytovateli nebo p ř íslušnému prodeici,

který s Vámi dohodne další postup p ři reklamaci;

b. není-Ii jiná dohoda, doru čte instalační nosiče Produktu spolu s podrobným popisem

závady a podrobným popisem hardwarového vybavení, na n ěmž byl Produkt

instalován, do sídla Poskytovatele nebo do provozovny prodejce, kde byl Produkt

zakoupen (Poskytovatel/prodejce Vás m ůže vyzvat, abyste doruč ili i hardware, na

němž je Produkt instalován, v takovém p ř ípadě jste povinni tak uč init); Poskytovatel

(prodejce) Vás po prov ěření závady vyrozumí o zp ůsobu vy ř ízení reklamace;

c. v odůvodněných případech lze sjednat návštěvu odborného pracovníka Poskytovatele

v provozovn ě Uživatele, kde bude závada prověřena a odstran ěna nebo bude Produkt

vyměněn; náklady spojené s návštěvou pracovníka Poskytovatele v provozovně

Uživatele se hradí na místě dle platného ceníku Poskytovatele (cestovní výdaje,

poplatek za výjezd, náhrada času stráveného cestou);

d. v př ípadě uznání reklamace Vám p ředá Poskytovatel instala ční nosiče Produktu s

odstraněnou závadou.

e. prokáže-li se reklamace jako neoprávn ěná, jste povinni uhradit všechny náklady

Poskytovatele (prodejce) s reklamací spojené, v četně provedených servisních prací dle

ceníku Poskytovatele.

	

9.

	

Bude-li reklamace vy ř ízena poskytnutím novější verze Produktu, nese Uživatel všechny

náklady na p ř izpůsobení s tím spojené (odst. 6.). To nemá vliv na běh záru ční doby, která

pouze dobíhá.

14. V p ř ípadě škody vzniklé z vad Produktu p ř i jeho provozování odpovídá Poskytovatel pouze v

případ ě zavinění takové škody a jeho odpov ědnost se stanoví do výše zaplacené ceny licence

bez DPI-I (tj. ceny za nákup Produktu bez ceny služeb) a tuto částku zároveň strany považují

za škodu p ředvídatelnou.

	

,
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I 1.

	

Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním Produktu v rozporu s

dokumentací.

12.

	

Produkt není odolný vůč i poruchám a není navržen, vyráb ěn a určen pro opětovný prodej jako

ř ídící vybavení pro nebezpe čná prost ředí vyžadující bezchybný provoz, ve kterých by selhání

mohlo vést k úmrtí, zranění osob, poškození zdraví nebo vážné hmotné škod ě č i poškození

životního prost ředí. Poskytovatel negarantuje nep řerušený provoz Produktu. Poskytovatel se v

těchto věcech výslovn ě zř íká veškerých záruk a vy jej pro tyto ú čely nevyužívejte.

IV.

	

Doba trvání licence, porušení licen čních podmínek

1.

	

Licence k Produktu je uživateli poskytována na dobu neurč itou.

2.

	

Zakoupenímlinstalací nové verze Produktu (upgradelroční licenční podpory) jsou p ůvodní

licen ční podmínky nahrazeny aktuáln ě platnými licenčními podmínkami Poskytovatele, které

jsou sou částí nové verze Produktu.

3.

	

Právo Uživatele jakkoli dále užívat Produkt zaniká okamžikem, kdy Uživatel:

a. neoprávněně pořídí rozmnoženinu Produktu v jakékoli formě , trvalou nebo dočasnou,

b. provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu č i jinou změnu Produktu,

c. umožní užití Produktu další osob ě , včetně pronájmu a půj čování,

d. poruší § 66 autorského zákona jiným zp ůsobem,

e. neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktu ře, algoritmu

nebo použitých metodách, na nichž je Produkt založen nebo které obsahuje, nebo je

sd ě lí jiné osobě .

f. V př ípadě zániku smluvního vztahu nemá Uživatel nárok na vrácení ceny licence ani

její části.

4.

	

V př ípadě každého jednotlivého porušení licen čních podmínek nebo autorského zákona

způsobem uvedeným v odst. 3. je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve

výši zaplacené ceny licence bez DPH (tj. ceny za nákup Produktu bez služeb). Tím není

dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

5.

	

V př ípadě ukončení smluvního vztahu v četně poskytnutí nové verze (upgrade) Produktu je

Uživatel povinen zni č it veškeré dosavadní kopie Produktu.

Závčrečná ustanovení

1. Licenční podmínky se v ostatním ř ídí Autorským zákonem a Obchodním zákoníkem.

2. Licenční podmínky platí p ř im ěřeně i pro dokumentaci k Produktu.

3. Práva a povinnosti z licen čních podmínek nep řecházejí na právní nástupce stran.
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