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Č íslo smlouvy MF

3302/031/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

SMLOUVA O DÍLO
Redesign a obnova firewallové soustavy

Ministerstva financí
ev. č .:ANECT/MF/1403/1520

uzav řená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ")
na základě Výzvy k podání nabídky ve věci ve řejné zakázky malého rozsahu vyhlášené na e-tržišti

www.gemin.cz č.j.: MF-32517/2014/33 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") ev. č.: ANECT/MF/1403/1520

(dále jen smlouva)

Č lánek 1: Smluvní strany

Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ
sídlo: Letenská 525/15, 118 00 Praha 1
za niž jedná: Ing. Jaroslav Ulrich, ředitel odboru 33
IČ :00006947
(dále v této smlouvě označován jen jako „Objednatel")

ANECT a.s.
sídlo: Vídeňská 204/125, P ř ízřenice, 619 00 Brno
kterou zastupují Jan Zinek a Pavel Srnka, prokuristé
IČ : 25 31 30 29
DIČ : CZ25313029
zapsaná u rejst říkového soudu v Brně pod sp. zn. B 2113
(dále v této smlouvě označována jen jako „Zhotovitel")

Č lánek 2: P ředmět smlouvy

P ředmětem této smlouvy je zajištěni projektově řízeného redesignu a obnovy firewallové soustavy
Ministerstva financí v souladu s technickými požadavky Objednatele.

1. Závazek Zhotovitele:

a) zpracovat jednostup ňový projekt,

b) provést p řípravu, instalaci, import politik a konfigurací v prost ředí LABu na zapůjčených
komponentách objednatele (2 ks switch CISCO a 3 ks server ů HP), včetně testování
funkčnosti v prostředí LABu,

c) provést realizaci v prost ředí objednatele včetně zač lenění do dohledu a post-implementační
podpory,

d) projektové řízení (jmenovaný projektový manager a systémový architekt pro MF).

2. Závazek Objednatele předmět smlouvy p řevzít a zaplatit za n ěj dohodnutou cenu za podmínek
ve smlouvě uvedených.

1. Kupující:

2. Prodávajícf:
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Č lánek 3: Místo plnění p ředmětu smlouvy

1. Místem plnění je objekt pracoviště Objednatele na adrese Letenská 525/15, 118 00 Praha 1.

Č lánek 4: Cena

1. Celková cena bez DPH uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle
zákona 6.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p ředpisů a je cenou maximální a
nepřekroč itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu plnění smlouvy.

2. Celková cena za p ředmět plnění č iní bez DPH 459.605,- Kč (slovy: čtyři-sta-padesát-devět-tisíc-
šest-set-pět korun českých), DPH 21% 96.517,05 Kč (slovy: devadesát-šest-tisíc-p ět-set-
sedmnáct korun českých pět haléřů ), včetně DPH 556.122,05 Kč (slovy: pět-set-padesát-šest-
tisíc-sto-dvacet-dva korun českých pět haléřů ).

Č lánek 5: Platební podmínky

1. Datem uskutečnění zdanitelného plnění ve vztahu upraveném touto smlouvou je datum dokončení
díla. Datem dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu o předání firewallové
soustavy do rutinního provozu ve smyslu č lánku 6 odst. 5 této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu - daňový doklad)
následující den po p řevzetí p ředmětu plnění bez vad a nedod ě lků a potvrzení akceptačního
protokolu oprávněným zástupcem Objednatele v místě .

3. K daňovému dokladu p řipojí Zhotovitel Objednatelem potvrzený originál akcepta čního protokolu,
který má být podle této smlouvy vyhotoven. Musí být s p ředepsanými jmény zástupc ů obou
smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoru čně č itelně podepsán.

4. Vystavený da ňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek p ředmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele,
e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve znění

pozdějších p ředpisů ,
f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základ ě § 435 zákona č . 89/2012

Sb., občanského zákoníku, v platném zn ění (dále jen „NOT'),

5. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouv ě , pokud nebude
obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy č i na faktu ře budou uvedeny nesprávné
údaje nebo pokud k faktu ře nebude p řiložen originál dodacího dokladu. Objednatel je v takovém
případě oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lh ůty splatnosti vrátit.
Nová lh ůta splatnosti ceny plnění v délce třicet (30) dn ů počne plynout ode dne doru čení
opravené faktury - da ňového dokladu Objednateli.

6. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , ke dni uskute čnění zdanitelného plnění.

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

Č lánek 6: P ředání a p řevzetí p ředmětu smlouvy

1. Zhotovitel je povinen p ředmět smlouvy bez vad a nedodě lků předat Objednateli nejpozději do 15
týdn ů ode dne podpisu smlouvy a postupovat dle harmonogramu pln ění, který tvo ří P řílohu č . 1
této smlouvy. Objednatel je povinen p ředmět smlouvy převzít prostřednictvím svého zástupce
uvedeného v odst. 4 tohoto č lánku. O p ředání a p řevzetí díla bude sepsán akceptační protokol
podepsaný zástupcem Zhotovitele a zástupcem Objednatele.
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2. Závazky Zhotovitele podle této smlouvy se považuji za spln ěné dnem podpisu akceptačního
protokolu. Akceptační protokol bude vyhotoven po oboustranném odsouhlasení projektu, jeho
realizaci a bude obsahovat popis p ředmětu díla včetně projektu s uvedením míry akceptace
Objednatelem, hodnocení spln ění předmětu a případné závady, u kterých bude určen termín jejich
odstranění do úplného p ředání díla.

3. P řed p ředáním předmětu plnění bude Zhotovitel prokazateln ě informovat oprávněného zástupce
Objednatele uvedeného ve smlouv ě o p řipravenosti k p ředání. Datum p ředání musí být
stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doručením oznámení o
dokončení a datem předání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

4. K jednání ve vzájemném styku smluvních stran ve věcech organizačních a technických podle
této smlouvy jsou oprávněni:

za Zhotovitele:

	

p. Michal Mejzr

	

tel.: +420 271 100 208
nebo

	

Mgr. Martina Liebová

	

tel.: +420 271 100 300
za Objednatele:

	

Ing. Leo Vávra

	

tel.: +420 257 042 608
nebo

	

Ing. Jaroslav Ulrich

	

tel.: +420 257 042 978

Č lánek 7: Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. V p řípadě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy č i

právních p ředpisů 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.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lh ů tě sedmi (7) dn ů od doru čení písemné výzvy Objednatele
k úhradě .

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nep řipouští.

4. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, v plné výši.

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu Objednatelem je
Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení
úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy. (Výše úroku z prodlení se řídí na řízením
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a náklad ů spojených s uplatn ěním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvida čního správce a č lena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují n ěkteré otázky Obchodního věstníku a ve řejných rejstříků
právnických a fyzických osob, v platném zn ění.)

	

.

6. Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí ze strany Zhotovitele se nep řipouští.

7. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu, vjakém je
prodlení způsobeno prodlením s pln ěním závazků druhé smluvní strany, zejména v p řípadě
neposkytnutí požadované sou č innosti vymezené ve smlouvě .

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou.

Č lánek 8: Náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením povinnosti
vyplývajících ze smlouvy či právních p ředpisů . Zhotovitel odpovídá zejména za škody
způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním č inem a
škody vzniklé v d ůsledku vad plnění.

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep řipouští.

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.
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Č lánek 9: Ochrana informací
1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické

podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných
zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám d ůvě rné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších p ředpisů , není
tímto ustanovením dotčena.

3. Za d ůvě rné 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 označeny jako d ůvěrné ve smyslu

ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů .

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. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a veřejně p řístupnými jinak, než porušením právních
povinností ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před p řijetím těchto
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiných d ůvodů ;

d) které budou Zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sdě leny bez závazku mlčenlivosti třetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

5. Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které spl ňují podmínky odst. 3
výše, i když byly získané náhodn ě nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace
získané od jakékoliv t řetí strany, pokud se týkají Objednatele č i plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní 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 zabezpečit veškeré d ůvěrné informace
Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

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

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

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovně :

a) v př ípadě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od ukončení
smluvního vztahu;

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

10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel
oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukonč it.

11. V případě , že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto
č lánku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši
100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý p řípad porušení.
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Č lánek 10: Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv
omezovala užití p ředmětu plnění. V p řípadě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném
rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, p ř ičemž právo Objednatele na
případnou náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

Č lánek 11: Souč innost při plnění

1. Objednatel umožní zaměstnancům Zhotovitele p řístup:

a) do objektů , místností a k za řízením v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy,

b) k informacím nutným pro splnění předmětu smlouvy.

2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemn ě spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků . Strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být d ů ležité pro řádné plnění této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje vyvinout takovou sou činnost (např. dodávka optických propojovacích kabel ů
- patchkord ů , zajištění vstupu do objektu, přístup do technických místností/výpočetních středisek,
součinnost síťových administrátorů a další), která může být Zhotovitelem oprávněně požadována k
umožnění řádného plnění smlouvy, a kromě závazků uvedených v p ředchozích odstavcích je
zejména zavázán zajistit potřebnou účast odpovědných osob Objednatele a dostatečné pracovní
prostředí pro zaměstnance Zhotovitele podílející se na plnění smlouvy v objektech Objednatele.
Brání-li Objednateli jakákoliv okolnost v pln ěni požadované součinnosti, oznámí to Zhotoviteli
písemně a bez zbytečného odkladu.

4. Objednatel nepožaduje dodávku propojovacích optických patchkord ů , jejichž počet a typ musí být
upřesněn na základě rekognoskace technických místností p řed samotnou implementací a
propojovací optické patchkordy, tedy nejsou p ředmětem plnění dle této smlouvy.

Č lánek 12: Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zam ěstnanci budou při plnění této smlouvy dodržovat veškeré

obecně závazné české právní předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti práce a o požámí bezpečnosti, dále interní předpisy Objednatele, předpisy o vstupu do
objektů Objednatele a o bezpečnosti systém ů , a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných
zaměstnanců Objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že informace ani jakékoliv technické nebo jiné podklady získané p ři
plnění této Smlouvy nepoužije pro jiné než touto smlouvou stanovené ú čely. Tento závazek se
vztahuje na všechny zam ěstnance Zhotovitele, kteří se seznámí s těmito informacemi nebo
budou držiteli těchto podklad ů . Tento závazek bude trvat i po ukon čení účinnosti smlouvy. Za
porušení závazků dle tohoto odstavce se nepovažuje, použije-li Zhotovitel informace o tomto
obchodním p řípadu jako referenci pro marketingové ú čely, resp. pro výběrová řízení.

3. Objednatel se zavazuje, že technické ani obchodní informace získané p ři plnění této smlouvy
o Zhotoviteli, jeho dodávkách a řešeních nepoužije pro jiné než touto smlouvou stanovené ú čely,
ani je neposkytne nebo k nim neumožní p řístup třetím osobám bez písemného souhlasu
Zhotovitele. Tento závazek bude trvat i po ukon čení účinnosti smlouvy.

Č lánek 13: Odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provádění svých závazků podle této
smlouvy a za to, že p ředmět těchto závazků bude proveden v souladu se souvisejícími platnými
českými normami a právními p ředpisy podle této smlouvy.

2. Obě smluvní strany odpovídají za škodu; kterou zp ůsobí porušením svých smluvních povinností
druhé smluvní straně při provádění p ředmětu plnění této smlouvy.
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3. Povinnosti k náhradě škody se smluvní strana zprostí, pokud v souladu s ustanovením § 2913,
odst. 2, občanského zákoníku prokáže, že jí ve splnění povinnosti podle této smlouvy zabránila
mimo řádná a nep ředvídatelná p řekážka vzniklá nezávisle na její v ů li.

Č lánek 14: Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy „vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvních stran, na-
stala po podpisu smlouvy, došlo k ní bez zavinění smluvních stran a nezahrnuje chybu č i
nedbalost jedné ze stran. Takovými událostmi se rozumí zejména bez omezení války a revoluce,
přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a vyhlášené generální
stávky v p říslušných průmyslových odvětvích.

2. Jestliže vznikne situace zavin ěná událostí vyšší moci, dotčená strana okamžitě uvědomí druhou
smluvní stranu písemně o takových podmínkách a jejich p ř íčině . Pokud není jinak stanoveno
písemně ze strany dotčené, bude druhá smluvní strana pokra čovat v realizaci svých závazků
podle smlouvy tak, jak je to možné, a bude hledat veškeré rozumné alternativní prost ředky pro
realizaci části, kde nebrání vyšší moc. Trvá-li vyšší moc déle než 3 m ěsíce, smluvní strany
mohou odstoupit od smlouvy okamžitě .

Č lánek 15: Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od data podpisu smlouvy do provedení díla.

2. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skon č í provedením díla č ímž však nejsou
dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práva z vadného pln ění, povinnost
mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku
smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukonč it p řed provedením díla písemnou dohodou
obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby stanovenými právními p ředpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v této smlouvě
a dále z d ůvod ů uvedených v zákoně , zejména v p řípadě podstatného porušení smlouvy.

5.

	

Objednatel je mimo jiné oprávn ěn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými úč inky;
c) Zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

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

a) prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu 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 p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními p ředpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokument ů č i předpisů Zhotovitelem (zejména p ředpisů

upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost apod.);
e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30 kalendá řních dní

od doručení výzvy Objednatele.

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

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak 30 kalendá řních
dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;
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b) prodlení Objednatele s poskytnutím sou činnosti o více než 30 kalendá řních dní od
prokazatelného doru čení písemné výzvy Zhotovitele.

8. V p řípadě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) č i e) tohoto č lánku je po marném uplynutí
příslušné 30denní lh ůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

9. Odstoupení je možné i v p řípadě , že Zhotovitel již smlouvu částečně splnil. Objednatel je v
případě odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby buď odstoupit od smlouvy jako
celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v době odstoupení nesplněna. V
případě částečného odstoupení od smlouvy se cena p ředmětu plnění snižuje o částky
připadající na plněni, která v d ůsledku odstoupení Zhotovitel není povinen provést č i
poskytnout. V p řípadě úplného č i částečného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen
vrátit Objednateli cenu p ředmětu plnění (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která
nejsou dotčena odstoupením.

10. Objednatel má v p řípadě odstoupení Objednatele od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu
škody a na náhradu prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním
náhradního plnění.

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení
této smlouvy č i právních p ředpisů , které zakládá oprávn ění od smlouvy odstoupit.

12. V př ípadě částečného odstoupení od této smlouvy z ůstává tato smlouva v platnosti ohledn ě
těch částí předmětu plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

13. V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 5
pracovních dn ů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení p ředat Objednateli ty části
předmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kód ů a
dalších podklad ů nezbytných k dokončení předmětu plnění Objednatelem č i třetími osobami.

14. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon čit předmět
plnění sám nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto účelem
veškeré části p ředmětu plnění , které nebyly dotčeny odstoupením.

15. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně , nebo dnem uvedeným v oznámení.

16. Odstoupení od této smlouvy č i jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dosp ě l, práva na
náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o ml čenlivosti a ochran ě
informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od
smlouvy, zejména ujednání o zp ůsobu řešení sporů .

17. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo z části neplatná, nebo pokud by
některá ustanovení chybě la, není tím dotčena platnost zbývajících ustanoveni.

Č lánek 16: Rozhodné právo, řešení sporů
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami, které by v budoucnu vyplynuly z porušení
této smlouvy, ukončení nebo neplatnosti této smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy
České republiky.

Č lánek 17: Záru ční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady
předmětu plnění

	1.

	

Zhotovitel poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost v délce
trvání šest (6) měsíců ode dne p ředáni dokončeného a funkčního p ředmětu plnění Objednateli.
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2. Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění do 5 dnů od
prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, vým ěnou nebo
opětovným provedením vadné části p ředmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným
právními předpisy podle volby Objednatele.

3. V případě prodlení Zhotovitele s pln ěním práv Objednatele z vad p ředmětu plnění je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 č lánku 7 (Smluvní pokuty a
úrok z prodlení).

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 2 tohoto č lánku, je Objednatel
oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit
služby sám nebo prost řednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu náklad ů
účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto č lánku
není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

5. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plněni bude v souladu s touto smlouvou
a podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu
funkčního chování a vlastností p ředmětu plněni 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 říloh.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími vnějšími událostmi:
a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění 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 částí p ředmětu plnění, s

výjimkou p řípad ů , kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly
uvedeny v dokumentaci p ředmětu plnění;

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

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

7. Pro uplatnění vad p ředmětu plnění neplatí § 2618NOZ. Objednatel je oprávn ěn uplatnit vady
předmětu plnění 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
předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplat ňovat práva z vad
předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjišt ěny nebyly, v pr ů běhu akceptace.

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 odstranění Zhotovitelem.

9. Právy vyplývající z tohoto č lánku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele
z vadného plnění vyplývající z právních p ředpisů .

10. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodborným zásahem Objednatele, mechanickým
poškozením nebo nep řípustným zásahem do vnitřní struktury dodaného za řízení. Zhotovitel též
neodpovídá za vady vzniklé provozem za řízení v prostředí s nevyhovujícími provozními
podmínkami nebo za závady zap říč iněné vyšší mocí. Tyto závady Zhotovitel odstraní za úplatu.

Č lánek 18: Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky
takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci
smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

Č lánek 19: Závě rečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Podpisy smlouvy mohou být u č iněny elektronickými prost ředky u obou smluvních stran
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s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního p ředpisu. Pro
vyloučeni pochybností se sjednává, že smlouva m ůže být podepsána oboustranně v listinné
podobě nebo oboustrann ě v elektronické podobě .

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této smlouvy č i v souvislosti
s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, p řevést povinnosti vyplývající z této smlouvy na
třetí osobu ani u činit jakékoliv právní jednání, v d ůsledku něhož by došlo k p řevodu č i p řechodu
práv č i povinností vyplývajících z této smlouvy bez p ředchozího písemného souhlasu
Objednatele.

4. V př ípadě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů neplatné č i
neúčinné, nezp ůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú č innost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného č i neúč inného ustanovení.

5. Nedílnou sou částí této smlouvy je její následující p říloha:
P říloha 1 - Harmonogram pln ění

6. V případě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 4 zákona č íslo 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), p ředkládat Objednateli podle §147a odst. 1 písm. c)
ZVZ seznam subdodavatel ů , ve kterém uvede subdodavatele, jímž za pln ění subdodávky uhradil
více než 10 % nebo v p řípadě významné ve řejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny
veřejné zakázky.

8. Zhotovitel je dále povinen dodat jako p řílohu uvedenou v předchozím odstavci seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lh ůtě 90 dn ů před dnem p ředložení seznamu subdodavatel ů .

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

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

1 6 -07- 2014V Praze dne:

Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ

ha-
Ing. Jaroslav Ulrich

ředitel odboru 33 - Ř ízení a provoz ICT resortu

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-

IČ : 00006947 DIČ :CZ00006947

V Praze dne: 1"6 -07- 2014

ANECT a.s.

Jan Zinek
prokurista
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P říloha č . 1

Harmonogram plnění

Harmonogram

Podpis smlouvy T

Vytvoření jednostupňového projektu T + 1 týden

P říprava, instalace, import politik a konfigurací v prost ředí LABu T + 3 týdny

Testování funkčnosti v prostředí LABu T + 8 týdnů

Realizace v prost ředí MF T + 12 týdn ů

Zač lenění do dohledu T + 13 týdn ů

Post implementační podpora T + 14 týdn ů

Ukončení projektu T + 15 týdn ů
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