
ARES/ 2012/2

Č íslo smlouvy 1'1F

332/126/2012
Toto číslo uvádějte pr ifakturaci

Smlouva o dílo
č . ARES/2012/2

„Zajištění a podpora provozu IS ARES"

Č lánek I.
Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1

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

00006947
CZ00006947
CNB Praha 1
3328001/0710

Ing. Bronislav Andrási, ředitel odboru 59
Ing. Milan Let, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddě lení 592
Mgr. Radoslav Bulí ř , ředitel odboru 38

Asseco Central Europe, a.s.
zapsaná v Obchodním rejst říku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9

RNDr. Jozef Klein, předseda představenstva
Ing. Radek Levíček, č len představenstva
Ing. David Stoppani, č len představenstva

27074358
CZ27074358
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
802660000/2700

Ing. Tomáš Kántor,
Ing. Václav Ho řeňovský

uzavírají v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona Č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ění
pozdějších předpisů (dále jen ..obchodní zákoník") a v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 a) zákona
č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách ve znění podle pozdějších předpisů a na základě výzvy MF
č .j. MF- 97535/2012/23-232/Se tuto smlouvu ..Zajištění a podpora provozu IS ARES na období
čtvrt roku" (dále jen smlouva):

1. Objednatel:

Sídlo:

V zastoupení:

IČO:
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo úč tu:

Odpovědný pracovník:

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:

V zastoupení:

IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo úč tu:

Odpovědný pracovník:
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Clánek IL
Předm ět plnění

P ředmět plněni tvoří následující součásti, které mají povahu služeb a nezvyšují po řizovací
hodnotu informa čního systému ARES:

L Podpora datové aktualizace IS ARES.

2. Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve ve řejné i neve řejné části.

3. Správa, podpora a údržba aplikací tvo řících IS ARES.

4. Podpora provozních pracovník ů objednatele a řešení chybových stavů .

5. Nepřetržité zajištění podpory, nep řetržitá hot-line.

6. Poloprovozní a experimentální zpracování v rámci vývoje IS ARES.

7. Přechody mezi platformami, reinstalace p ři výměnách HW.

8. Změny aplikací na základ ě změn ve zdrojích dat.

9. Podpora zálohování a archivace.

.
Clánek III.

Věcná specifikace poskytovaných služeb

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli po dobu specifikovanou v č lánku IV. této
smlouvy služby v dále definovaném rozsahu. Všechny tyto služby zahrnují:

1. Podpora datové aktualizace IS ARES
Zahrnuje následující služby:
• aktualizace datového obsahu zdroj ů
• aktualizace datového obsahu pro tvorbu příznaků existence dalších zdroj ů do jádra IS ARES
• aktualizace datového obsahu jádra IS ARES
• kontrola datového obsahu IS ARES
• tvorbu zpráv a přehledů o zpracovaných datech
• aktualizace provozní p říručky IS ARES

2. Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve ve řejné i neveřejné části
Zahrnuje následující služby:
• webovou prezentaci IS ARES
• webovou prezentaci zdroj ů
• webovou prezentaci výsledků kontrol
• podporu distribuce dat na vystavovací servery IS ARES
• datové výstupy
• webové služby
• upozorňování uživatelů o výpadcích IS ARES
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3. Správa, podpora a údržba aplikací tvo ř ících IS ARES
Zahrnuje následující služby:
• operativní řešení problémů s funkčností aplikací, průběžné odstraňování kolizí a zjištěných

chyb,
. monitorování zatížení hardware aplikacemi IS ARES, návrhy opat ření na snižování zatížení

hardware aplikacemi IS ARES,
• odstraňování problémů ve struktuře přebíraných dat v p ř ípadech detekce neohlášené změny

struktury,
• drobné úpravy aplikací za účelem zkvalitnění a zrychlení zpracování bez rozší ření funkčnosti

aplikací,
• potřebnou komunikaci s autorskými týmy aplikací zdrojových registr ů .

4. Podpora provozních pracovníků objednatele a řešení chybových stav ů
Zahrnuje následující služby:
• zajištění podpory provozního zpracování,
• podpora, pomoc a konzultace pro provozní pracovníky IS ARES u objednatele:

- pomoc při zjišťování. zda chybové stavy jsou zp ůsobeny aplikaci nebo provozním
prostředím,
zajištění nápravy při zjištění závažných chyb aplikace a chyb, které lze odstranit p ři
zachování provozu,

- zajištění nápravy p ři zjištění ostatních chyb aplikace nejpozd ěji do příštího pravidelného
měsíčního zpracování,
pomoc při odstraňování chybových stav ů, které nebudou schopni vy řešit provozní
pracovníci objednatele,

• tvorbu zpráv a přehledů o chybách.

5. Nep řetržité zajišt ění podpory, nep řetržitá hot-line
Zahrnuje následující služby:
• provoz hotline s dobou reakce (zahájení řešení problému):

- 2 hodiny - pracovní dny od 9:00 do 14:00

- 4 hodiny - pracovní dny od 6:00 do 9:00 a od 14:00 do 17:00
12 hodin - víkendy, státem uznávané svátky a pracovní dny od 17:00 do 06:00
následujícího pracovního dne

• řešení havarijních stavů, poskytování informací a rad uživatelům a provozním pracovníkům
objednatele.

6. Poloprovozní a experimentální zpracování v rámci vývoje IS ARES
Zahrnuje následující služby:
• spouštění všech testovacích a pilotních chodů nově vyvíjených aplikací IS ARES,
• sledování funk čnosti nov ě vyvíjených aplikací a jejich za č lenění do stávajících aplikací,

průběžné odstraňování kolizí a zjištěných chyb,
• monitorování zatížení hardware nov ě vyvíjenými aplikacemi IS ARES, návrhy opat ření na

snižování zatížení hardware aplikacemi IS ARES,
• vyhodnocování výsledků všech testovacích a pilotních chodů ,
. veškeré další č innosti potřebně k provoznímu zavádění nově vyvíjených aplikací.

7. Přechody mezi platformami, reinstalace p ř i vým ěnách HW
Zahrnuje následující služby:
• převody existujících aplikací IS ARES na nové verze HW, opera čního SW, databázového

SW v rámci blízké p říbuznosti s původními platformami,
• podpora reinstalace aplikací IS ARES při výměnách HW komponent,
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• zajištění ověřovacího zpracování IS ARES na nových platformách a HW komponentách.
• vyhodnocování ověřovacího zpracování IS ARES na nových platformách a HW

komponentách.

8. Zm ěny aplikací na základě změn ve zdrojích dat
Zahrnuje následující služby:
• drobné změny a úpravy aplikací IS ARES vyvolané okolím IS ARES, zejména změnami ve

struktuře dat dodávaných ze zdrojových registr ů - jedná se o takové úpravy, které p řizpůsobí
IS ARES novému okolí bez zm ěny funkcionality,

• zajištění testovacího a pilotního ověřovacího provozu změněných a upravených aplikaci, jeho
vyhodnocení a prověření vlivu na ostatní části IS ARES po provedených změnách
a úpravách.

9. Podpora zálohování a archivace
Zahrnuje následující služby:
• tvorbu souborů pro zálohy dat IS ARES a souborů pro archivaci citlivých výstup ů z IS ARES

a jejich p řípravu pro archivaci na ur čená média.

Č lánek IV.
Doba a místo pln ění

1. Doba plnění: od podpisu smlouvy do 31.1.2013.

2. Místo plnění: Ministerstvo financí - Česká republika, Letenská 15, Praha L

3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat výše specifikované služby po dobu platnosti a ú č innosti této
smlouvy.

4. Tato smlouva se analogicky vztahuje i na plnění předmětu díla poskytnuté zhotovitelem p řed
platností této smlouvy od 1.10.2012.

Clánek V.
Cena poskytovaných služeb

1. Celková cena uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
č . 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou nepřekro č itelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících
s případnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění za celé období trvání smlouvy (4 m ěsíce)
č iní:

bez DPH

	

2 024 000,- Kč ,
slovy dvamilionydvacetč tyřitisíckorunčeských,

DPH ve výši 20%

	

404 800,- Kč ,
slovy č ty řistač tyřitisícosmsetkorunčeských.

včetně DPH

	

2 428 800,- Kč ,
slovy dvamilionyčtyř istadvacetosmtisicosmsetkorun českých.
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3. Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto č lánku zahrnuje následující části:

Kalkula ční tabulka Kč bez DPH Kč s DPH

1. Podpora datové aktualizace IS ARES. 80 000 96 000

2. Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve ve řejné i neve řejné části. 24 000 28 800

3. Správa, podpora a údržba aplikací tvo řících IS ARES. 97 000 116 400

4. Podpora provozních pracovníků objednatele a řešení chybových stavů . 86 000 103 200

5. Nep řetržité zajištění podpory, nep řetržitá hot-line. 14 000 16 800

6. Poloprovozní a experimentální zpracování v rámci vývoje IS ARES. 53 000 63 600

7. Přechody mezi platformami, reinstalace p ři vým ěnách HW. 42 000 50 400

8. Změny aplikací na základ ě zm ěn ve zdrojích dat. 98 000 117 600

9. Podpora zálohování a archivace. 12 000 14 400

CELKEM za m ěsíc 506 000 607 200

4. DPH bude zhotovitelem fakturována ve výši podle da ňových předpisů upravujících výši DPH
platných v dob ě plnění příslušné části předmětu této smlouvy.

Clánek VI.
Předávání zhotoveného díla

1. Služby budou poskytovány průběžně a dále podle konkrétních požadavků objednatele a vývoje
IS ARES.

2. Formální p ředávání bude probíhat v sídle objednatele, a to po částech odpovídajících
kalendářním měsícům.

3. Zhotovitel povede provozní deník IS ARES v elektronické podob ě , kam bude zaznamenávat
všechny č innosti provád ěné v souladu s p ředmě tem plnění této smlouvy.

4. Vždy po skončení kalendářního měsíce zašle zhotovitel objednateli provozní deník
v elektronické podob ě , a to min. 3 dny před formálním p ředání; díla dle bodu 2. tohoto č lánku
ke kontrole. P ři formálním předání ad bod 2. tohoto č lánku objednatel svým podpisem potvrdí
provedení a převzetí specifikovaných služeb. Toto potvrzení má ú č inky akceptace provedení
č innosti a bude sloužit jako doklad pro fakturaci.

5. Zhotovitel se zavazuje, že p ředmět plnění bude nový, nepoužívaný, v ěcně a právně bezvadný
a odpovídající p ředpisům a normám platným v Ceské republice.

6. P ředmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standardům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produkt ů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Objednatele v oblasti bezpe čnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

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

8. Dílč í dodávka p ředmětu plnění a díl čí fakturace se p řipouští pouze v p řípad ě uvedení této
skutečnosti ve smlouvě .
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9. 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 použiti a případná další nezbytná
dokumentace (nap ř. prohlášení o shodě , 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 předpisy). Veškeré dokumenty
uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.

I0.Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným zástupcem
Objednatele v míst ě plnění.

11.V případě neposkytnutí nezbytné sou č innosti Objednatele lze po vzájemné dohod ě prodloužit
termín plnění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná a musí formu dodatku
k této smlouvě .

Č lánek VII.

Platební podmínky a fakturační kalendář

1. Fakturace a platby za poskytované služby budou probíhat vždy neprodlen ě po předání služeb
provedených v kalendářním měsíci v souladu s č lánkem III. této smlouvy.

2. Dnem zdanitelného pln ění je den akceptace dle č lánku. VI. odst. 4.

3. Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká po jeho p řevzetí a potvrzení p ředávacího protokolu
o dodávce č i službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.

4. Vystavený daňový 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 včetně 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.

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

6. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury činí 21 dnů ode dne doručení
Objednateli.

7. V roce v němž je uskutečňováno plnění. musí být faktura doru čena nejpozději do 15.12.,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Objednatel má právo da ňový doklad - fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lhůty splatnosti vrátit,
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou. obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti
požadované ve smlouv ě , chybí-li na daňovém dokladu - faktu ře některá z náležitostí, chybí-li
originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh č i množství
předm ětu plnění než dohodnuté ve smlouv ě . Nová lhůta splatnosti v délce 21 dn ů po čne plynout
ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.
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9. Daň z přidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty. ve znění pozdějších předpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně .

Fakturační kalendá ř :

1. Cena díla uvedená v č lánku. V. odst. 2 bude fakturována dle následujícího harmonogramu:

Termín fakturace poskytnutých služeb v m ěsíci Kč bez DPH Kč s DPH

15.12.2012

15.2.2013

říjen 2012, listopad 2012, prosinec 2012

leden 2013

1 518

506

000

000

i 821

607

600

200

CELKEM 2 024 000 2 428 800

Článek VIII.
Závazky objednatele podmiňující pln ěni zhotovitele

1. Objednatel je povinen zajistit p řístup do budovy svého sídla a HW i SW p řístup k systémům, na
kterých je IS ARES provozován, pro ur čené pracovníky zhotovitele v rozsahu nutném pro
naplnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen v místě sídla objednatele dodržovat
předpisy a sm ěrnice objednatele, se kterými bude objednavatelem seznámen. nebude-li to bránit
vyhotovení díla.

2. Objednatel je povinen zajistit on-line p řipojení (bezpečný terminálový p řístup a HTTP a HTTPS
připojení) k serverům Ministerstva Financí ČR, na kterých je IS ARES provozován,
prostřednictvím firewallu Asseco Central Europe, a.s. pro určené pracovníky zhotovitele
v rozsahu nutném pro napln ění předmětu této smlouvy.

Clánek IX.
Přechod vlastnictví a nebezpeč í škody

1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data uhrazení smluvené ceny.

2. Objednatel nabývá práva k užívání p ředmětu plnění (například licenci k užití po č ítačového
programu) dnem p řevzetí předmětu plnění Objednatelem.

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

Článek X.
Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této
smlouvy či právních p ředpisů má Objednatel právo uplatnit vůč i Zhotoviteli smluvní pokutu ve
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výši 0.05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění včetně DPH za každý
i započatý den prodlení.

2. Při 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 znění.

3. Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nep řipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků
druhé smluvní strany nebo v p řípad ě neposkytnutí požadované souč innosti, vymezené ve
smlouv ě .

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

tar.a

	

6. Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300
Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

7. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody
v plné výši.

Č lánek XI.
Náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením svých
povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené 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.

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

Č lánek XII.
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 ve řejných
zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

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 řístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením
dotčena.

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;

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

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem č i Zhotovitelem 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:
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a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 10611999 Sb.,
o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů ;

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

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím 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.

5. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají
Objednatele č i plnění 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. Zhotovitel je povinen zabezpe č it veškeré důvěrné 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 písemného svolení Objednatele p řípustná.

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.

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

a) v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukon čení smlouvy;

b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skon čení záruční doby.

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

11.V případě , 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 řípad porušení.

Č lánek XIII.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to od data podpisu smlouvy do 31.1.2013.

2. Smluvní vztah skonč í uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto č lánku. Ukončením smlouvy
nejsou dotčena práva z poskytnutí Licencí na dobu neur čitou, práva z odpovědnosti za vady,
povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po
zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah vniklý na základě této smlouvy může být ukončen i před uplynutím doby uvedené
v odstavci 1. tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v této smlouv ě a dále
z důvodů uvedených v zákoně , zejména v p řípad ě podstatného porušení smlouvy ve smyslu

Strana 9 (celkem 15)



P.iiES1201212

ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je d ůvodem
pro odstoupení od smlouvy, nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle
ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

5. Objednatel je oprávn ěn od této smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník, insolvenční 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.

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 ředmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po termínu
1209.44

	

plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30 kalendářních dní
od jejich oznámení Objednatelem;

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

d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména p ředpisů
upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpe čnost 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 - daňového dokladu o více jak 30 kalendářních dní,
př ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím sou činnosti o více než 30 kalendářních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

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

9. Objednatel je v p řípadě 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 případě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla snižuje o částky p řipadající
na plnění, která v důsledku odstoupení Zhotovitel není povinen provést č i poskytnout. V p řípadě
úplného č i částečného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla
(byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dot čena odstoupením.

10.Objednatel má v p řípadě odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spo č ívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajišt ěním
náhradního pln ění.

1 l.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 oprávnění 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 ohledn ě těch
částí díla, které nejsou dot čeny odstoupením.
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I4.V případě částe čného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dn ů od
prokazatelného doručení odstoupení p ředat Objednateli ty části díla, které nebyly dotčeny
odstoupením, v četně případných zdrojových kód ů a dalších podkladů nezbytných k dokončení
díla Objednatelem č i třetími osobami.

15.V př ípadě částe čného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon č it dílo sám nebo
prostřednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto účelem veškeré části díla, které
nebyly dotčeny odstoupením.

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

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

Č lánek XIV.
Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel prohlašuje, že p ředmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad, zejména že není
a nebude zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv
finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto oznámení
nepravdivé. je Zhotovitel v plném rozsahu odpov ědný za případné následky takovéhoto jednání,
př ičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

2. Jsou-li součástí předmětu 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 ustanoveni tohoto č lánku.

3. V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele nebo
třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produkt ů nevýhradní licenci.

4. K částem Licencovaných materiál ů , které byly Zhotovitelem vytvořeny 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.

5. V případě , že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo předán
Objednateli včas, je Objednatel oprávn ěn předmě t plnění dokonč it, a to i prostřednictvím třetích
osob.

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ěluje pro všechny způsoby užití, Objednatel však
není povinen licenci využít.

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

8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy v četně
Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a p říspěvkovým organizacím v působnosti
Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dot čena
omezení rozsahu licence na základě počtu oprávněných uživatelů č i současných p řístupů
stanovená v této smlouv ě .

9. Cena předmětu plněni podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za licenci k užití Licencovaných
materiálů , které budou jeho sou částí.
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10.Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace voln ě ši řitelného software (tzv.
freeware). platí následující ujednání:

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

b) Zhotovitel odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně šiřitelného software stejn ě , jako by
volně ši řitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména odpovídá za funk čnost
předmětu plnění jako celku a použitelnost p ředmětu plnění jako celku pro účely 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 oprávněn bezplatně užívat volně ši řitelný software v rozsahu nezbytném k plnému
využití p ředmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré
škody a náklady, které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob
souvisejících s volně šiřitelným software, který je nezbytný k užití p ředmětu plnění dle této
smlouvy.

11.Pokud je sou částí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software, který je dodáván
společně s hardware, například 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 produktům třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je
v takovém p řípadě 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 p ředmětu plnění jako celku.

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

Č lánek XV.
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 porušeni,
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 věci
příslušný krajský soud. určují smluvní strany jako místn ě příslušný soud M ěstský soud v Praze.

Č lánek XVI.
Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady p ředm ětu pln ění

1. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouv ě záruku v délce trvání dvaceti
č ty ř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného a funkčního p ředmětu plnění Objednatelem.
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2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění do 15 dnů od
prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená v p ředchozí vě tě platí, pokud není v záručních
podmínkách stanovena lhůta 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.

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady p ředmětu plnění nebo nahrazením vadného
předmětu plnění shodným p ředmětem 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 X.
(Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto č lánku, je Objednatel
oprávněn 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.
Uplatněním práva podle tohoto č lánku není dot čeno právo Objednatele na odstoupení od
smlouvy.

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 předmětu 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 říloh.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Objednatelem č i třetí stranou nad rámec
úprav schválených Zhotovitelem č i uvedených v dokumentaci předmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu plnění,
s výjimkou případů , kdy Zhotovitel takové zm ěny schválil nebo kdy takové zm ěny byly
uvedeny v dokumentaci p ředm ětu plnění;

	

.

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

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

7. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn ěn uplatnit vady
předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv b ěhem 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 dot čeno právo Objednatele uplatňovat nároky z vad
předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjišt ěny nebyly, v průběhu akceptace.

8. Pokud Objednatel nemůže p ředmě t plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční
doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ění Zhotovitelem.

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

Clánek XVII.
Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze m ěnit, doplňovat č i zrušit před termínem uvedeným v článku XIII. této
smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna čovanými
a č íslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávn ěnými zástupci smluvních stran. Jiná
ujednání jsou neplatná.
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Článek XVIII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel jmenoval následující provozní pracovníky:

Mgr. Radoslav Bulí ř , ředitel odboru 38
tel. 257 043 072.
e-mail: Radoslav.Bulir@mfcr.cz
- projektový dozor,

Ing. Milan Let,
zástupce ředitele odboru a vedoucí odd ě lení 592 Provoz kompetenčních IS,
tel. 257 044 156,
e-mail: Milan.Let@mfcr.cz
- řízení provozu,

Ing. Igor Horváth,
referent oddě lení 381 Projektové řízení kompeten čních IS,
tel. 257 042 756,
e-mail: Igor.Horvath@mfcr.cz
- vedoucí projektu a odborné plnění,

Vlastimil Šantroch,
referent referátu Provoz kompeten čních IS, oddě lení 592,
tel. 257 042 159, mobil: 724 238 392,
e-mail: Vlastimil.Santroch a,mfcr.cz
- odborné plnění,

Ing. Jiří Výborný,
referent oddě lení 591 Provoz výpo četních středisek MF,
tel. 257 044 476, mobil: 603 219 000,
e-mail: Jiri.Vyborny@mfcr.cz
- odborné plnění,

2. Zhotovitel jmenoval následující kontaktní pracovníky pro p řijímání požadavků objednatele na
dodání služeb dle této smlouvy:

Ing. Josef Šponar,
Asseco Central Europe, a.s.
tel. 465 467 760, mobil: 603 874 943,
e-mail: Josef.Sponar@asseco-ce.com
- odborné plnění,

Pavel Srb,
Asseco Central Europe, a.s.
tel. 465 467 760, mobil: 605 221 159,
e-mail: Pavel.Srb.@asseco-ce.com
- odborné plnění,

Ing. Tomáš Kántor,
Asseco Central Europe, a.s.
tel. 465 467 761, mobil: 604 210 241,
e-mail: Tomas.Kantor@asseeo-ce.com
- vedení projetu.
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Č lánek XIX.

Závěrečná ustanovení

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

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

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

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

	

4

5. Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů , které
upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětné věci, ať už ústní
č i písemné.

6. V souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, předloží Zhotovitel Objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam
subdodavatelů, kteří se podíleli na pln ění VZ.

Za objednatele: ^,
V Praze, dne . ^- -.--'-	 ^.^ ....

Za zhotovitele:
1

	

-ť2

	

,?ČV Praze, dne 6 °

	

Česká republika - Ministerstvo financí

Mgr. Radoslav Bulíř

ředitel odboru 38 - Rozvoj ICT MF

Nlinistorst ►rv tiannci
i1š 1D PtAHA 1 -Le1meY? r

-z4

Ing. Radek Leví ček

č len představenstva

Asseco Central Europe, a.s.

/2'

Asseco Central Europe, a.s.

Ing. David Stoppani

č len představenstva
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