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POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Č íslo smlouvy MF

332/100/2012
Toto číslo uvádějte p ř i fakturaci

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem:

	

Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10
jejímž jménem jedná:

	

Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra
IČ :

	

00006947
DIČ :

	

CZ00006947
Bankovní spojení:

	

Česká národní banka
Č íslo úč tu:

	

3328-001/0710
(dále jen "Kupující")
na straně jedné

a

YOUR SYSTEM spol. s r.o.
se sídlem: Turkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
zastoupený/jednající: RNDr. Jan Huspeka, jednatel společnosti
IČ :00174939
D[Č : CZ00174939
bankovní spojení: UNICREDIT Bank Czech Rep. a.s.
číslo účtu: 381610004/2700

(dále jen „Prodávající")
na straně druhé

uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce a v souladu s ustanovením
§ 27 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZVZ") a § 409 a násl. zákona č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů tuto

kupní smlouvu
(dále jen ,,Smlouva")
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1. Úvodní ustanovení a prohlášení

1. Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle
českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouv ě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2. Kupující v tomto smluvním vztahu jedná v roli Centrálního zadavatele v souladu
s ustanovením § 3 odstavce 1 písm. b) zákona č .137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ") vlastním jménem, na svůj účet a jménem a
na účet organizačních složek resortu Ministerstva financí (MF):

Generální finanční ředitelství (GFR)
Generální ředitelství cel (GŘC)

dále označovaných společně jako „Pověřující zadavatelé'`. Za tím účelem byl mezi
Centrálním zadavatelem a Pověřujícími zadavateli uzavřen dne 14. 9.2012 Zápis o
centralizovaném zadávání ve řejné zakázky „Dodávka notebooků a příslušenství pro resort
MF" evidenční č íslo MF 3321093/2012.

3. Pověřujícím zadavatelům tím vznikají práva a povinnosti dle této Smlouvy v takovém
rozsahu, ve kterém Kupující uzavřel tuto Smlouvu na jejich účet.

4. Prodávající tímto bere na v ědomí a předem dává souhlas s účastí Pověřujících zadavatelů
na této Smlouvě .

5. Kupující prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouv ě stanovené
a je oprávněn tuto Smlouvu uzav řít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

6. Kupující prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči ní zahájeno
insolvenční řízení a návrh na zahájení insolven čního řízení se smluvní stranou nebyl
zamítnut pro nedostatek jejího majetku.

7. K jednání ve vzájemném styku smluvních stran ve v ěcech organizačních a technických
podle této Smlouvy jsou oprávněnými zástupci:

za Prodávajícího:

	

František Malecha

	

tel: 603412940
Petr Tengler

	

739500991

Ing. Bronislav Andrási
Ing. Jan Kalach

za Pověřujícího zadavatele GFŘ: Ing. Roman Pauschek
za Pověřujícího zadavatele GŘC: Ing. Michael Lojda

za Kupujícího: tel: 257044090
tel.:257042769
tel: 296854088
tel: 261332601

2. P ředmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je dodávka zboží specifikovaná v p říloze č íslo 2 této smlouvy.
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3. Cena, platební podmínky a fakturace

8. Celková cena uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č .
526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších předpisů a je cenou nep řekro čitelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy, včetně nákladů
souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod.

9. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění za celé období trvání smlouvy činí:
bez DPH 10.645.224,- Kč ,
slovy (Desetmilionůšestsetčtyřicepěttisícdvěstědvacetčtyřikoruny),

DPH 20 % 2.129.045,- Kč ,
slovy (Dvamilionyjednostodvacetdevěttisícčtyřicepětkorun),

včetně DPH 12.774.269,- Kč ,
slovy (Dvanáctmilionůsedmsetsedmdesát čtyřitisícedvěstěšedesátdevětkorun)

10. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto č lánku zahrnuje následující části:

Kalkulační tabulka
Přenosný po čítač

Zadavatel Počet kusů Cena za kus
bez DPH

Cena za kus
s DPH

Cena
celkem bez

DPH

Cena
celkem s

DPH

MF 210 14733,- 17680,- 3093930,- 3712716,-

GFŘ 400 14733,- 17680,- 5893200,- 7071840,-

GŘC 38 14733,- 17680,- 559854,- 671825,-

Dokovací stanice

MF 210 1600,- 1920,- 336000,- 403200,-

GŘC 10 1600,- 1920,- 16000,- 19200,-

Plochý monitor

MF 210 3392,- 4070,- 712320,- 854784,-

GŘC 10 3392,- 4070,- 33920,- 40704,-

Celkové ceny za jednotlivé zadavatele

Zadavatel Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH

MF 4142250,- 4970700,-

GFŘ 5893200,- 7071840,-

GŘC 609774,- 731729,-
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11. Prodávající bude vystavovat daňové doklady (faktury) zahrnující Cenu za relevantní část
plněni na vrub Kupujícího a na Pověřující zadavatele (GFR a GŘC).

12. Fakturačními údaji Kupujícího a Pov ěřujících zadavatelů jsou:
• Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ 00006947

• Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IČ 72080043

• Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96, Praha 4, IČ 71214011

13. Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu o
dodávce č i službě oprávněným zástupcem Kupujícího a Pov ěřujících zadavatelů v místě
plnění.

14. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek p ředmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové číslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele v četně zejména č ísla úč tu,
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku,
g) u daňových dokladů/faktur pro dodávku pro MF financovanou z OP Technická

pomoc také náležitosti dle p řílohy č .1 smlouvy o povinnostech dodavatele
v rámci OPTP.

15. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Prodávající povinen předložit dodací list,
který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to v četně přesných
názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u
nehmotného majetku čísla licencí. Originál dodacího Iistu p řipojený k faktuře musí být s
předepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být těmito zástupci
vlastnoručně č itelně podepsán.

16. Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu činí 21 dnů ode dne doručení
Kupujícímu a Pověřujícím zadavatelům.

17. V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena Kupujícímu a
Pověřujícím zadavatel ům nejpozději do 14. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

18. Kupující a Pov ěřující zadavatelé mají právo fakturu - daňový doklad Prodávajícímu 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 smlouvě . Nová lhůta splatnosti v délce 21
dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu Kupujícímu a
Pověřujícím zadavatelům.

19. Daň z přidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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20. Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje
budou uvedeny v této měně .

4. Místo a termín plnění předm ětu smlouvy

1. Místo plnění je pro všechny dodávky v níže uvedené tabulce:

Název úřadu - organizační
složka státu

Adresa P řebírající osoba Kusů

Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1, 118 10
Pavel Koutník 210

Generální ředitelství cel Budějovická 7, Praha 4, 140 96
ing. Jan Hromádka 38

Finanční ředitelství pro
hl.m.Prahu

Štěpánská 28
111 21 Praha 1 Ing. Bronislav Šilinger 60

Finanční ředitelství
v Praze

Žitná 12
120 00 Praha 2 Ing. Jan Braunstein 38

Finanční ředitelství
v Českých Budějovicích

Mánesova 3a,
371 87 České Budějovice Ing. Jaroslav Sova 23

Finanční ředitelství v Plzni Hálkova 14
305 72 Plzeň 3 Ing. Jaroslav Muller 28

Finanční ředitelství v Ústí
nad Labem

Velká Hradební 61
40021 Ústí nad Labem - město ing. Jiří Junek 36

Finanční ředitelství
v Hradci Králové

Horova 17
500 02 Hradec Králové Ing. Martin Pipek 32

Finanční ředitelství v Brně nám. Svobody 4
602 00 Brno - st řed Ing. Boris Mojžíš 75

Finanční ředitelství
v Ostravě

Na Jízdárně 3
709 00, Moravská Ostrava Ing. Jiří Papuga 48

Generální finanční
ředitelství

Lazarská 15/7
117 22, Praha 1 [ng. Roman Pauschek 60

Celkem 648

2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude dodáno v termínu maximáln ě do 1 měsíce ode
dne podpisu smlouvy.

5. Dodání p ředmětu pln ění smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude nový, nepoužívaný, v ěcně a právně
bezvadný a odpovídající právním p ředpisům a závazným i doporu čujícím normám
platným v České republice.

2. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u
obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Kupujícího v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

3. Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Prodávající prokazatelně informovat
oprávněného zástupce Kupujícího, nebo Pověřujícího zadavatele uvedeného ve smlouv ě
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o připravenosti k p ředání. Datum převzetí musí být stanoveno po projednání se
zástupcem Kupujícího, nebo Pov ěřujícího zadavatele tak, aby mezi doručením oznámení
o dokončení a datem p řevzetí uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

4. Dílčí dodávka předmětu plnění a dílč í fakturace se připouští pouze v p řípadě uvedení této
skutečnosti ve smlouvě .

5. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu 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 . prohlášeni o shod ě , atesty, prohlášení, že byly použity
materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy, prohlášení o
respektování environmentálních požadavk ů daných platnými závaznými p ředpisy).
Veškeré dokumenty uvedené v předchozí v ětě musí být v českém jazyce.

6. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Kupujícího, nebo Pověřujícího zadavatele v místě plnění.

7. V případě neposkytnutí nezbytné souč innosti Kupujícího, nebo Pověřujícího zadavatele
lze po vzájemné dohodě prodloužit termín plnění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty
musí být písemná a musí formu Dodatku k této smlouv ě ve smyslu ustanovení 61. 14 této
smlouvy.

6. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
1. Kupující a Pověřující zadavatelé se stávají vlastníky hmotných částí předmětu plněni

dnem uhrazení smluvené ceny.

2. Kupující nabývá práva k užívání p ředmětu plnění (například licenci k užití po č ítačového
programu) dnem převzetí předmětu plnění Kupujícím.

3. Kupující je oprávn ěn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí a.
nebezpeč í škody na předmětu plnění přechází na. Kupujícího p řevzetím tohoto plnění. Za
užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a
testování.

7. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení
1. V případě prodlení Prodávajícího s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím

z této smlouvy č i právních předpisů má Kupující právo uplatnit vůč i Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu
plnění včetně DPH za každý i zapo čatý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu
Kupujícím, nebo Pověřujícího zadavatele je Prodávající oprávněn požadovat úhradu
úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým
se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle ob čanského zákoníku, v
platném znění.

3. Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nep řipouští.
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4. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém
je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v
případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě .

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek stanovený
touto smlouvou.

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

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

8. Náhrada škody

1. Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Kupujícímu, nebo
Pověřujícím zadavatelům porušením svých povinností. Prodávající odpovídá zejména za
škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným
protiprávním jednáním a škody vzniklé v důsledku vad plnění. O náhradě škody platí
obecná ustanovení obchodního zákoníku.

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

9. Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o
veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám důvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č .
106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není
tímto ustanovením dotčena.

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto
smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti
Kupujícího;

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

4. Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:
a) které je Kupující povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů b) které
jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Prodávajícího;

b) které jsou Kupující a Prodávající povinni poskytnout t řetím osobám
v souvislosti s ustanoveními v bod ě č . 1 P řílohy č . 1
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c) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím
těchto informaci od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto
informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů ;

d) které budou Prodávajícímu po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

5. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez vědomí
Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají
Kupujícího č i plněni této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě důvěrné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Prodávající je povinen zabezpe čit
veškeré důvěrné informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Prodávající se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Kupujícího p řípustná.

8. Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a
respektováním práv Kupujícího nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :
a) v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plněni, po dobu 5 let od

ukončení smluvního vztahu;
b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční

doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není
Prodávající oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

11. V případě , že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z
tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat úhradu smluvní pokuty ve
výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.

10.Ukončení smluvního vztahu
L Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to na 2 měsíce ode dne podpisu smlouvy.

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1
tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot čena 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,
jako např . závazek poskytnutí technické podpory v případě požadavku Kupujícího dle č l.
15 této smlouvy.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit před uplynutím doby uvedené
v odstavci 1 tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby
stanovenými právními p ředpisy.
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4. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této
smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně , zejména v případě 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 ustanoveni § 374 obchodního zákoníku.

5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:
a) bude rozhodnuto o Likvidaci Prodávajícího;
b) Prodávající podá insolven ční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný

proti Prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o
úpadku Prodávajícího nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné
rozhodnutí s obdobnými úč inky;

c) Prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

6. Za podstatné porušení smlouvy Prodávajícím, které je důvodem pro odstoupeni smlouvy
ze strany Kupujícího, se považuje zejména:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendářních
dní po termínu plnění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady p ředmětu plnění ve lhůtě 30
kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím;

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Prodávajícím (zejména

předpisů upravujících bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci, požární
bezpečnost apod.);

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

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

a) prodlení Kupujícího, nebo Pov ěřujícího zadavatele s úhradou faktury -
daňového dokladu o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z
prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendá řních dní
od prokazatelného doručení písemné výzvy Prodávajícího.

8. V případě odstoupení podle článku 9 odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí
příslušné 30denní lhůty Kupující oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího.

9. Kupující je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby bud'
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 díla
snižuje o částky připadající na plněni, která v důsledku odstoupení Prodávající není
povinen provést č i poskytnout. V p řípadě úplného č i částečného odstoupení od smlouvy
je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu, nebo Pov ěřujícímu zadavateli cenu díla (byla-li
již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

10. Kupující má v případě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody
spočívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.
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11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy č i právních předpisů, které zakládá oprávn ění od smlouvy
odstoupit.

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

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

14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen do 5
pracovních dnů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení p ředat Kupujícímu ty
části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, v četně případných zdrojových kódů a
dalších podkladů nezbytných k dokon čení díla Kupujícím či třetími osobami.

15. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Kupující právo dokončit dílo sám
nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto ú čelem veškeré
části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

16. Smluvní vztah skonč í dnem doručení oznámení a odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně , nebo dnem uvedeným v oznámení.

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

11.Práva duševního vlastnictví
1. Prodávající 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 Kupujícího
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prosp ěch třetí strany nebo která by
jakkoliv omezovala užití p ředmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je
Prodávající v plném rozsahu odpov ědný za případné následky takového porušení,
př ičemž právo Kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává
nedotčeno.

2. Jsou-li součástí předmětu plnění podle této smlouvy po č ítačové programy či jiné
výsledky činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
(dále jen „Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto
č lánku.

3. V případě , že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Prodávajícího
nebo třetích stran, poskytuje Prodávající Kupujícímu k užití takových produkt ů
nevýhradní licenci.

4. V případě , že předmět plnění podle této smlouvy nebude Prodávajícím dokon čen nebo
předán Kupujícímu včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany
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Kupujícího, je Kupující oprávn ěn předmět plnění dokončit, a to i prostřednictvím třetích
osob.

5. Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, Kupující
však není povinen licenci využít.

6. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory či jiných služeb
poskytovaných Kupujícímu Prodávajícím nemá na trvání licence vliv.

7. Kupující je oprávněn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy včetně
Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a p říspěvkovým organizacím
v působnosti Kupujícího a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základ ě počtu oprávněných uživatelů č i
současných přístupů stanovená v této smlouvě .

8. Cena p ředmětu plněni podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití
Licencovaných materiálů, které budou jeho sou částí.

9. Je-li k užití předmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace voln ě šiřitelného
software (tzv. freeware), platí následující ujednání:

a) Prodávající je povinen nejpozd ěji při předání předmětu plnění Kupujícímu
zpracovat a předložit Kupujícímu p řehled volně šiřitelného software s
uvedením autora (poskytovatele), licen čního modelu a případných omezení,
která se na užívání takového software vztahují. P řehled podle předchozí věty
musí být p řiložen k předávacímu protokolu.

b) Prodávající odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně šiřitelného
software stejně , jako by volně šiřitelný software dodával Prodávající.
Prodávající zejména odpovídá za funk čnost předmětu plnění jako celku a
použitelnost předmětu plnění jako celku pro účely vyplývající z této smlouvy a
jejích příloh.

c) Prodávající odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným
materiálům bude Kupující oprávn ěn bezplatně užívat volně šiřitelný software v
rozsahu nezbytném k plnému využití p ředmětu plnění dle této smlouvy.
Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškeré škody a náklady, které by
mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s voln ě
šiřitelným software, který je nezbytný k užití p ředmětu plnění dle této
smlouvy.

10. Pokud je součástí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software, který je dodáván
společně s hardware, například firmware nebo tzv. OEM software, platí následující
ujednání:

a) Prodávající poskytuje Kupujícímu licenci k užití software dodávaného spolu s
hardware ve stejném rozsahu, v jakém Prodávající poskytuje licenci k vlastním
standardním produktům nebo samostatně dodávaným produktům třetích stran.
Odměna za poskytnutí licence je v takovém p řípadě součástí ceny hardware, se
kterým je software dodáván.

b) Prodávající odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve
stejném rozsahu, v jakém odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

c) Prodávající odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout Kupujícímu licenci k
software dodávanému spolu s hardware. V p řípadě , že bude dodávaný SW již
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nainstalován na kupovaném HW, p ředloží uchazeč v nabídce (písemně č i
elektronicky) ujištění, že je oprávněn SW instalovat, a že instalací nebyla
porušena práva k SW a že dodávaný SW je plně kompatibilní s HW
Kupujícího uvedeným a specifikovaným v Zadávací dokumentaci.

12.Rozhodné právo, řešení sporů
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

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

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

4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně příslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě, že podle procesních předpisů je k rozhodování v ěci
v prvním stupni p říslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místn ě příslušný soud
Městský soud v Praze.

13.Záru ční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady p ředmětu
plnění

1. Prodávající poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouv ě záruku v délce trvání
60 měsíců ode dne převzetí dokončeného a funkčního předmětu plnění Kupujícím.

2. Prodávající se zavazuje v záru ční dob ě bezplatně odstranit vady předmětu plnění do
druhého pracovního dne od prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená v předchozí
větě platí, pokud není v záručních podmínkách stanovena lhůta kratší. Prodávající je
povinen vady odstranit opravou, vým ěnou nebo opětovným provedením vadné části
předmětu plnění nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby
Kupujícího.

3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění nebo nahrazením
vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhůtě dle
odst. 2 tohoto článku je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
uvedenou v odst. 1 č lánku Sankce smluvní pokuta a úrok z prodlení.

4. Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 2 tohoto č lánku, je Kupující
oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím třetích osob a
požadovat po Prodávajícím úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s
odstraňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto článku není dot čeno právo
Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5. Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Prodávající zejména
odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou
dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za
použitelnost p ředmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.
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6. Prodávající neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Kupujícím či třetí

stranou nad rámec úprav schválených Prodávajícím či uvedených
v dokumentaci předmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí
předmětu plnění, s výjimkou p řípadů, kdy Prodávající takové změny schválil
nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Kupujícího č i třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
předmětu plnění;

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

7. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Kupující je oprávn ěn uplatnit
vady předmětu plnění u Prodávajícího kdykoliv b ěhem záruční doby bez ohledu na to,
kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Kupujícího
uplatňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v
průběhu akceptace.

8. Pokud Kupující nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstranění
Prodávajícím.

9. Právy vyplývající z tohoto č lánku smlouvy nejsou dot čena ani omezena práva Kupujícího
z odpovědnosti za vady vyplývající z právních p ředpisů .

14.Zm ěny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat 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.

15.Zvláštní podmínky

(uložené Usnesením vlády 6.465/2010- Metodika pro nákup kancelá řské výpo četní
teehniky)

1. Prodávající se zavazuje, že v případě požadavku Kupujícího zajistí technickou podporu
po uplynutí záruční doby a to minimálně 2 roky od jejího skončení. Uvedená podpora
však bude poskytnuta pouze za p ředpokladu smluvního vztahu mezi Prodávajícím a
Kupujícím, který bude uzavřen v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů .

2. Prodávající se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektrozařízení nebo jeho
dalšího použití a to nejen poptávaného elektrozařízení, ale i elektrozařízení, které je touto
veřejnou zakázkou nahrazováno.
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Osobní počítače, notebooky a monitory

3. Prodávající se zavazuje, že u notebook ů musí být zaručena dostupnost kompatibilních
baterií a napájecích zdroj ů a rovněž klávesnice a jejích součástí po dobu nejméně tří let
od okamžiku ukončení výroby.

16.Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

2. Prodávající není oprávněn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

3. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné č i
neúč inné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúč innost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúč inného
ustanovení.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha 1 Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP
Příloha 2 Technická specifikace předmětu plnění
Příloha 3 Obecné podmínky technické podpory

5. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.

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

7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné
věci, at' už ústní či písemné.

V
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Za kupujícího :
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Za prodávajícího :

Ceská republika -- Min

Mgr. Zdeněk Zajíček

náměstek ministra

YOUR SYSTEM

RNDr. Jan Huspe a

jednatel společno ti

.......................
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Příloha č . 1 - Povinnosti dodavatele v rámci programu
OPTP (Opera ční program Technická pomoc)

1. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů , tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího
subjektu, Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávn ěných
orgánů státní správy) a vytvo řit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly
vztahující se k p ředmětu díla a poskytnout jim souč innost.

2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu,
včetně originálů účetních dokladů v souladu s č lánkem 90 Nařízení Rady (ES)
Č . 1053/2006 minimálně do konce roku 2025. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu
tato delší lhůta.

3. Po dobu uvedenou v bodě 2. je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s pln ěním smlouvy.

4. Každý originál účetního dokladu musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt „OPTP
2007-2013, registra ční č . projektu CZ.1.0811.2.00/12.00154".

5. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opat řit
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních
opatření.

Logo OPTP2 :

Při použití barevného tisku:

* * *I
OPERA ČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC

Při použití černobílého tisku:

OPERA ČNÍ
PROGRAM
TECHNICKA
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Ke stažení http:llwww.strukturalni-fondy.czlgetdoc/df93ac53-3c04-4641-a2b3-423164737e75/Logo-manual-
OPTP--Ioga-ke-stazen i

2 Budoucí změny loga nelze vylouč it.
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5.1 V případě , že dojde ke změně požadavků na publicitu v dokumentaci Opera čního
programu Technická Pomoc, zadavatel dodavatele bezodkladn ě informuje.

5.2 V případě , že dodavatel vůbec neopatří dokumenty logem OPTP, neopat ří jej
správným logem OPTP či neumístí jej ve správném po řadí, na vyzvání zadavatele
vydá dodavatel obratem nový dokument opatřený náležitým logem OPTP. Pokud
bude zadavateli stanovena korekce pro nedodržení požadavků na publicitu z důvodu,
že dodavatel nedodržel požadavky a nevydal nový dokument či stav bez otálení
nenapravil, bude korekce související s nedodržením požadavků na publicitu
uplatňována u dodavatele.

6. Dodavatel je povinen v uzavírané smlouv ě prohlásit, že ke dni nabytí úč innosti smlouvy je
s těmito povinnostmi seznámen. V p řípadě , že v průběhu plnění smlouvy dojde ke zm ěně
těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skute čnosti dodavatele bezodkladn ě
informovat.
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Příloha č . 2 - Technická specifikace p ředmětu plnění

Požadované počty dodaných zařízení dle specifikací uvedených v kapitole Technické
parametry, včetně příslušného Kupujícího, nebo Pověřujícího zadavatele (pro stanovení ceny
a fakturačních údajů), jsou uvedeny v následující tabulce:

Místo plněni Přenosný
poč ítač (ks)

Plochý
monitor (ks)

Dokovací stanice
(ks)

Ministerstvo financí 210 210 210
Generální finanční ředitelství 400 0 0
Generální ředitelství cel 38 10 10
Celkem 648 220 220

I. Technické parametry

Přenosný po čítač

Model HP ProBook 6470b

Parametry

Konstrukční provedeni jednotky Odolný leštěný hliník, pro práci na cestách

Typ procesoru: Intel Core i5-3320M Dual Core

Výkon: 3620 PassMark

Paměť operační

	

velikost: 4GB 1600MHZ DDR3

Hard Disk - kapacita dat: 320GB 7200RPM

Hard Disk - otáčky: 320GB 7200RPM

Typ displeje: 14 LED HD SVA AG fWWAN matný

Rozlišeni ve vodorovné rovině : 1366

Rozlišení ve svislé rovině : 768

Délka úhlopříčky displeje v palcích: 14"

Mechanika médií: DVD+/-RW SM DL UB

Typ a po čet rozhraní: 2xUSB 3.0, 1x USB 2.0

2x USB 3.0

HDMI,D-Sub

Kombi eSATAJUSB2.0,VGA

RJ-45

Bluetooth 4.0+EDR

Broadcom 802.11 a/b/g/n

Smart card read/write ISO 7816-1121314

Snímač otisků prstů HP
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Ix dokovací konektor

3G interní modem

Deska základní: Integrovaná VGA

Akumulátor: 6 Cell 55 WHr Long Life

Další specifické údaje: HP 5y NextBusDay Onsite, CZKB

Speciální charakteristické vlastnosti:

HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP
Spare Key (vyžaduje nastaveni uživatele);
Central Management for HP ProtectTools;
Credential Manager for HP ProtectTools;
Drive

Encryption for HP ProtectTools

Vestavěný bezpe čnostní č ip TPM 1.2

Program - opera ční systém: Windows 7 Professional CZ

Příslušenství: Brašna + optická myš

Dokovací stanice

Plně kompatibilní s notebookem dodaným v souladu se specifikací výše, p řipojovanou přes
dokovací konektor.

Model A7E33AV DIB HP 90W Docking Station
Parametry

lx VGA
DVI-D/DP/HDMI

K one ktory:
4x USB 2.0
RJ-45
Audio výstup sluchátka + reproduktory
Line-in

Příslušenství: Napájecí zdroj 230V,50-60Hz, 90W, USB
česká klávesnice, VGA kabel

Plochý monitor

Model NEC AS241W

Parametry

Typldruh displeje/zobrazovací jednotky: 24 "LED NEC

Rozlišení ve vodorovné rovině : 1920

Rozlišení ve svislé rovině : 1080

Délka úhlop ř íčky displeje v palcích: 24"
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Jas obrazu: 300cd/m2

Kontrast obrazu: 1000:1

Doba odezvy: 5ms

Typ rozhraní: DVI, D-sub

Formát zobrazení: 16:9

Druh požadovaných obsažených
komponentů :

reproduktory - stereo
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Příloha č , 3 - Obecné podmínky technické podpory

Pravidla pro hlášení požadavk ů
• Veškeré požadavky budou vždy hlášeny p řes Helpdesk poskytovatele.

+ Kontaktní údaje na Helpdesk Poskytovatele jsou:

a. telefonní č íslo 277 775 555
b. záložní GSM spojení 737 203 233
c. e-mailová adresa helpdesk@ys.cz
d. webové rozhraní na adrese https:/Ihelpdesk.vs.cz

• Požadavky obdržené mimo výše uvedené komunika ční kanály mohou být považovány
za neplatné.

+ Kontaktní body c) a d) je možno použít 24 hodin denn ě a 7 dní v týdnu. Ostatní body
pak dle dostupnosti.

+ Požadavky budou hlášeny výhradně smluvně dohodnutými oprávn ěnými osobami
Odběratele, které jsou uvedeny níže. " Zástupce pro služby Objednatele".

. Operátor Call centra p řijme hlášení závady a p ředá ho technikovi odpovědnému za
provedeni servisního zásahu.

• Evidence a správa požadavk ů bude realizována v informačním systému Poskytovatele.

• V rámci hlášení požadavku bez ohledu na jeho charakter budou Poskytovatelem vždy
požadovány a Odb ěratelem vždy poskytnuty základní identifikátory pro co nejrychlejší
a nejefektivnější řešení:

a) Příjmení a jméno oprávněné osoby nebo přidě lený identifikátor ID
b) Telefonické spojení na kontaktní osobu
c) E-mailová adresa na kontaktní osobu
d) Lokalita
e) Kontaktní údaje na další zainteresované osoby
f) Datum a hodina vzniku závady (jedná-li se o závadu)
g) Druh technologie nebo typ zařízení, kterého se požadavek týká
h) Přesný popis požadavku, závady

- Veškerá platná hlášeni slouží jako závazná objednávka pro provedení zásahu. Veškerá
hlášení jsou u Poskytovatele archivována nejmén ě po dobu jednoho roku.

- Každé hlášení závady na Helpdesk Poskytovatele se ihned zavádí do informa čního
systému Poskytovatele, a na e-mail Objednatele automaticky odchází potvrzení o
evidenci, kde jsou uvedeny veškeré vstupní údaje o hlášeném p řípadu.

Průběh celého servisního případu je zaznamenán
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- - a) v informačním systému Poskytovatele

- b) na Servisním protokolu

kde jsou obsaženy informace o hlášení p řípadu a jeho řešeni. Na servisním protokolu
potvrzuje Objednatel provedení oprav(y), které nejsou nebo nemohou být řešeny pomocí
vzdáleného přístupu.

Zástupce pro služby
Objednatele Jméno

Telefon E-mail

Ing. Bronislav Andrási (MF) 257 044 090 Bronlslav.Andrasi amfcr.cz
Ing. Jan Kalach (MF) 257 042 769 Jan.Kalachtmfcr.cz
Ing. Petr Jež (MF) 257 042 710 petr.jezr&mfcr.cz
Int. Jan Hromádka GRC 261 332 671 hromadka ccs.mfcr.cz
Int. Roman Pauschek GFR 296 854 088 Roman.Pauschekrds.mfcr.cz
In!. Bronislav Silin_er FR 224 041 012 Bronislav.Silinaer.c .m.ds.mfcr.cz
Ing. Jan Braunstein (FR) 234 009 225 Jan.Braunsteiní pr.ds.mfcr.cz
Ing. Jaroslav Sova (FR) 387 722 225 Jaroslav.Sova

	

cb.ds.mfcr.cz
In_. Jaroslav Muller FŘ 377 160 225 Jaroslav.Mullerr .l.ds.mfcr.cz
In_. Ji ří Junek FR 475 252 225 Jiri.Junek. t ul.ds.mfcr.cz
In_. Martin Pisek FR 495 851 225 Martin.Pi.ekr?hk.ds.mfcr.cz
Int. Boris Mo'žíš FR 542 192 025 Boris.Mo'zisrbr.ds.mfcr.cz
In.. Jiří Pa.u a FR 596 651 225 Jiri.Pa.u2acos.ds.mfcr.cz

Zástupce pro služby
Poskytovatele Jméno

Telefon E-mail

Michal Michalek 277 775 580 Michal.michalek c vs.cz

Helpdesk 277 775 555 helpdeskr&vs.cz

21



!r

	

^

	

_

ivlinistarstvelifinan L1I! 1li PitAHA/ !I,elenlkl
-7^ .

	

^^ ^,n./

Mil'Iiat•- -

	

"^ 1r,.
118 10 PRA ;-,

	

tt^^

d

	

.'_^,

^^

^Jlf

	

i^ry ty^ *!
0T PR AH;q _ rřfi1iC .

-29•

	

Leienaibf
1'

Minis ;
^ '78 Io

Ppb.. flřršrň a
' Leeenslrtr -

29-

1


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22

		2012-12-13T12:39:29+0100
	Ing. Jan Fliegl




