
Příloha B Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky 

 

Tato  SMLOUVA O DÍLO  (dále  jen  ʺSmlouvaʺ)  se  uzavírá  níže  uvedeného  dne mezi 

těmito smluvními stranami: 

 

Česká republika ‐ Ministerstvo financí, sídlem Letenská 15, Praha 1, PSČ: 118 10,  jejímž 

jménem jedná [***]  

IČ: 00006947 

DIČ: [***] 

faxové spojení: [***] 

bankovní spojení: [***]  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

‐ a ‐  

 

[BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

(obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele): 

sídlo/místo podnikání: [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

zapsán v obchodním rejstříku/podnikající na základě živnostenského oprávnění: 

[BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

faxové spojení: [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

zastoupený/jehož jménem jedná: [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále společně jen ʺSmluvní stranyʺ a jednotlivě ʺSmluvní stranaʺ) 

 

Článek I. 

Definice a výklad  

 

1.1 Definice. Níže  uvedené  termíny  této  Smlouvy mají  význam  definovaný  v tomto 

odstavci 1.1: 

 

„Autorské materiály“  znamenají  Studii  proveditelnosti  a/nebo  její 

jakoukoliv  část  jakékoliv  podklady,  výstupy, 

výkresy,  detaily,  plány,  specifikace,  rozvrhy, 

zprávy, množstevní  výkazy,  kalkulace  a ostatní 

obdobné  podklady  související  s  Dílem  které 

vzejdou  od  Zhotovitele  nebo  třetí  osoby  a  jsou 

určené a/nebo vhodné, nikoliv však výlučně, pro 

účely  provedení  Díla,  pokud  jsou  „autorským 
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dílem“ dle Autorského zákona; 

 

„Autorský zákonʺ  znamená zákon  č.  121/2000 Sb.,  autorský  zákon, 

ve  znění  pozdějších  předpisů,  popřípadě 

jakýkoliv právní předpis v budoucnu nahrazující 

tento  zákon  a  upravující  problematiku 

autorského práva; 

 

„Cena“  má  význam  uvedený  v odstavci  3.3.2  této 

Smlouvy; 

 

„Dílčí předávací protokol“  má  význam uvedený  v odst.  3.2.6 písm.  (a)  této 

Smlouvy; 

 

„Dílo “  má význam uvedený v ustanovení odst. 2.1  této 

Smlouvy; 

 

„DPH“  znamená daň z přidané hodnoty; 

 

„Finální Protokol “  má  význam  uvedený  v odst.  3.2.6  písm.  0  této 

Smlouvy; 

 

„JIM“  má význam uvedený v odst. 2.1 této Smlouvy; 

 

„KIS“  má význam uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

 

„Koncepce“  má význam uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

 

„Kontrolní setkání “  má význam uvedený v odst. 3.2.3 této Smlouvy; 

 

„Obchodní zákoník“  znamená  zákon  č.  513/1991  Sb.,  obchodní 

zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 

popřípadě  zákon  v budoucnu  nahrazující  tento 

zákon; 

 

„OPLZZ“  má význam uvedený v odst. 0 této Smlouvy;  

 

„Přejímací řízení“   má význam uvedený v odst. 3.2.6 této Smlouvy; 

 

 „Studie proveditelnosti“  znamená  analýzu  možností  zavedení  JIM 

zahrnující  návrh  procesního  a  organizačního 

modelu  JIM,  která  obsahuje minimálně  veškeré 

složky specifikované v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 

této Smlouvy; a 
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„Zadávací dokumentace“  znamená  zadávací  dokumentaci  k veřejné 

zakázce  „Zpracování  studie  proveditelnosti 

Jednoho  inkasního  místa  pro  příjmy  veřejných 

rozpočtů“ ev. č. [***]. 

 

Článek II. 

Účel a předmět Smlouvy 

 

2.1 Účel  Smlouvy. Účelem  této  Smlouvy  je  stanovení  základních  práv  a  povinností 

Smluvních  stran  pro  naplnění  projektového  cíle,  kterým  je  zpracování 

komplexního  návrhu  vytvoření  ‐  Jednoho  inkasního místa pro příjmy  veřejných 

rozpočtů České republiky  (dále  jen „JIM“), a  to  jmenovitě Studie proveditelnosti 

JIM  v rozsahu  dále  specifikovaném  v odst.  0  této  Smlouvy  v souladu  s obecně 

závaznými právními předpisy  a podmínkami  stanovenými v této  Smlouvě  (dále 

jen „Dílo“).  

 

2.2 Předmět  Smlouvy. Zhotovitel  se  zavazuje  s odbornou  péčí  a  v souladu  s obecně 

závaznými právními předpisy zajistit pro Objednatele provedení Díla, a to vše za 

podmínek dále stanovených v této Smlouvě. 

 

Článek III. 

Základní podmínky pro provedení Díla  

 

3.1  Předmět plnění  

 

3.1.1  Zhotovitel  se  zavazuje  s odbornou péčí, v souladu  s obecně  závaznými právními 

předpisy a pokyny Objednatele zajistit za podmínek stanovených v této Smlouvě 

pro Objednatele provedení Díla. 

 

3.1.2  Rozsah  činností  a  povinností  Zhotovitele  v rámci  realizace  Díla  zahrnuje 

zpracování Studie proveditelnosti,  tj. veškeré nezbytné dokumentace vyžadované 

Objednatelem  pro  účely  rozhodnutí  příslušným  orgánem  veřejné  správy 

o vytvoření JIM v souladu a minimálně v rozsahu dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této 

Smlouvy  a  předání Díla Objednateli  ve  dvou  (2)  vyhotoveních  v českém  jazyce 

a v jednom (1) elektronickém vyhotovení na digitálním nosiči dat (CD). 

 

3.2  Provedení Díla  

 

3.2.1 Závazek Zhotovitele Dílo provést  je splněn úplným a řádným dokončením Díla a 

konečným předáním Díla Objednateli postupem dle  odst.  3.2.6  této  Smlouvy  (tj. 

řádným  ukončením  Přejímacího  řízení  ohledně  Díla),  a  to  ve  lhůtě  stanovené 

v odst. 3.2.2 této Smlouvy. Místem konečného předání Díla je sídlo Objednatele. 
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3.2.2  Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do sto patnácti  (115) dnů ode dne 

podpisu  této  Smlouvy  oběma  Smluvními  stranami.  Zhotovitel  je  povinen  při 

provádění Díla dbát pokynů Objednatele. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

výslovně  potvrzují,  že  Zhotovitel  převzal  od  Objednatele  všechny  relevantní 

podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla. 

 

3.2.3 Objednatel  je oprávněn kontrolovat, zda Zhotovitel provádí Dílo řádně v souladu 

se  Smlouvou  a  pokyny  Objednatele.  Pro  tento  účel  a  za  účelem  koordinace 

postupu  při  provedení  Díla  se  Smluvní  strany  dohodly  na  pravidelných 

kontrolních  setkáních  (dále  jen  „Kontrolní  setkání“)  za  účasti  klíčových  osob 

Zhotovitele  a  Objednatele.  Tím  není  dotčena možnost  kontroly  stavu  realizace 

Díla ze strany Objednatele kdykoliv na jeho požádání a dle jeho pokynů. 

 

3.2.4 Pokud nebude ze strany Objednatele stanoveno jinak, Kontrolní setkání budou do 

doby  konečného  provedení  Díla  probíhat  v pravidelných  časových  intervalech 

dvaceti (20) pracovních dnů. Místem Kontrolního setkání bude sídlo Objednatele. 

Zhotovitel  je povinen na příslušném Kontrolním setkání informovat Zhotovitele o 

průběhu  provádění Díla  a  předložit  aktuální  přehled  stavu  realizace Díla  a  dle 

pokynu Objednatele ve  lhůtě  jím  stanovené předložit předběžné výstupy a/nebo 

příslušné  části  Díla.  Objednatel  je  oprávněn  udělit  upřesňující  pokyny  ohledně 

provedení  Díla  zejména  na  Kontrolních  setkáních.  Zjistí‐li  Objednatel,  že 

Zhotovitel  provádí  Dílo  a/nebo  jeho  část  v rozporu  se  svými  povinnostmi,  je 

Objednatel  oprávněn  požadovat,  aby Zhotovitel  již  při  provádění Díla  odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním Díla a dále prováděl Dílo řádným způsobem. 

 

3.2.5 Bez ohledu na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se Zhotovitel zavazuje 

poskytnout Objednateli dílčí  část Díla v podobě osnovy s rozpracovanými  částmi 

do  třiceti  (30)  dnů  ode  dne  podpisu  této  Smlouvy  oběma  Smluvními 

stranami. Smluvní  strany  se  zavazují  splnění  uvedené  povinnosti  specifikované 

v předchozí větě protokolárně potvrdit. 

 

3.2.6 Přejímací  řízení.  Smluvní  strany  se  výslovně  zavazují  a  dohodly  na  tomto 

přejímacím řízení ohledně Díla (dále jen „Přejímací řízení “), dle kterého: 

 

(a)  je Zhotovitel povinen předat Dílo Objednateli nejpozději do osmdesáti (80) 

dnů ode dne uzavření  této Smlouvy pro účely prověření  jeho  správnosti, 

úplnosti a přesnosti ze strany Objednatele a Smluvní strany  jsou povinny 

převzetí  Díla  potvrdit  podpisem  dílčího  předávacího  protokolu  

(dále jen „Dílčí předávací protokol“); 

 

(b)  Objednatel  je  povinen  do  patnácti  (15)  dnů  ode  dne  podpisu  Dílčího 

předávacího protokolu sdělit Zhotoviteli případné výhrady a/nebo pokyny 

k  odstranění  případných  vad,  nejasností,  neúplností  a  rozporů  a/nebo 

provedení dalších doplnění (zejm. z důvodu existence případného rozporu 

se  zadávacími kritérii  a/nebo pokyny Objednatele). V takovém případě  je 

Zhotovitel povinen Dílo přepracovat  a  ve  lhůtě deseti  (10) dnů předložit 
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Objednateli  a  Objednatel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  sdělit 

Zhotoviteli své stanovisko; 

 

(c)  za  předpokladu,  že  ze  strany  Zhotovitele  bylo  vyhověno  veškerým 

výhradám  a  požadavkům  Objednatele  a  Dílo  nemá  žádné  vady  nebo 

nedodělky, jsou Smluvní strany povinny tuto skutečnost potvrdit podpisem 

protokolu  o  konečném  předání  a  převzetí  Díla  (dále  jen  „Finální 

Protokol“).  

 

3.3  Cena za provedení Díla  

 

3.3.1  Cena  za  provedení Díla  je  v  souladu  s  podmínkami  určenými  touto  Smlouvou 

v  celém  jeho  rozsahu  stanovena  dohodou  Stran  jako maximální  a  pevná  cena. 

Stanovená  cena  za  provedení  Díla  zahrnuje  veškeré  náklady  Zhotovitelem 

vynaložené při provádění Díla na základě a v souladu s touto Smlouvou. 

 

3.3.2 Smluvní  strany  se dohodly, že  cena za provedení Díla  se  sjednává  jako  smluvní 

cena  v  úhrnné  výši:  [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] ………………,‐ Kč  bez 

DPH  (dále  jen  „Cena  “).  DPH  činí  [BUDE  DOPLNĚNO  UCHAZEČEM] 

…………………,‐ Kč. Cena + DPH činí celkem [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

…………………,‐ Kč. 

 

3.3.3    Pro  vyloučení  jakýchkoliv  pochybností  Smluvní  strany  výslovně  potvrzují  a 

zavazují  se, že Cena  je stanovena bez příslušné  sazby DPH. Smluvní  strany dále 

potvrzují, že údaj o výši DPH, údaj o součtu Ceny a DPH uvedené v odstavci 3.3.2 

této  Smlouvy  jsou  údaji  orientačními.  DPH  bude  Objednateli  vyúčtována  v 

souladu  se zákonem  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

nebo  jiným právním předpisem případně v budoucnu nahrazujícím tento zákon a 

stanovujícím DPH.  

 

3.3.4   Sjednaná  Cena  za  Dílo  je  splatná  na  základě  daňového  dokladu  –  faktury 

vystavené  Zhotovitelem  v termínu  do  ………………………………….  [BUDE 

DOPLNĚNO UCHAZEČEM]  dnů  ode  dne  řádného  a  včasného  provedení Díla  

a  uzavření  potvrzujícího  Finálního  Protokolu  podepsaného  oběma  Smluvními 

stranami.  Pro  vyloučení  jakýchkoliv  pochybností  Smluvní  strany  výslovně 

potvrzují,  že  nezbytným  předpokladem  a  podkladem  pro  vystavení  daňového 

dokladu  ‐  faktury  a  následné  uhrazení  Ceny  za  podmínek  stanovených  v této 

Smlouvě  je podepsaný  Finální Protokol  o  konečném předání  a převzetí Díla,  ve 

kterém Smluvní strany výslovně potvrdí, že žádná část Díla nemá jakékoli vady či 

nedodělky. 

 

3.3.5  Splatnost jakéhokoli daňového dokladu – faktury se ujednává ve lhůtě nejméně 21 

dnů  ode  dne  jeho  doručení  Objednateli.  Faktura  musí  obsahovat  veškeré 

náležitosti daňového a účetního dokladu. 
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3.3.6  Objednatel  není  vázán  obsahem daňového dokladu  vyhotoveného Zhotovitelem 

v případě,  kdy  tento  daňový  doklad  nemá  požadované  náležitosti,  resp.  jsou 

v něm uvedeny nesprávné údaje, přičemž Objednatel  je  současně povinen  zaslat 

takto neúčinný daňový doklad  zpět Zhotoviteli,  a  to nejpozději před uplynutím 

data  splatnosti  dotčeného  daňového  dokladu  podle  odst.  0  této  Smlouvy. Nová 

lhůta  splatnosti  začne  běžet  ode  dne  doručení  opraveného  či  doplněného 

daňového dokladu Objednateli. 

 

3.3.7  Veškeré  platby  dle  této  Smlouvy  bude  Objednatel  hradit  bezhotovostním 

převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
 

3.4  Odpovědnost za vady Díla 

 

3.4.1   Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  Dílo  má  v době  předání  Objednateli  vlastnosti 

stanovené  obecně  závaznými  předpisy,  interními  pravidly  a  normami  orgánů 

veřejné správy, závaznými technickými normami. Dále Zhotovitel odpovídá za to, 

že Dílo  je úplné,  splňuje určenou  funkci a odpovídá požadavkům  sjednaným ve 

Smlouvě, a že výstupy a informace v něm obsažené jsou úplné, přesné a správné. 

 

3.4.2   Zhotovitel  odpovídá  za  veškeré  vady,  které má Dílo  v  okamžiku,  kdy  přechází 

nebezpečí škody na Díle na Objednatele, i když se vada stane zjevnou až po tomto 

okamžiku.  Zhotovitel  odpovídá  rovněž  za  jakoukoli  vadu,  jež  vznikne  po 

přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, jestliže je způsobena porušením 

povinností Zhotovitele. 

 

3.4.3  Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, 

může Objednatel: 

 

(a)  odstoupit od Smlouvy a/nebo její části.; nebo  

 

(b)  požadovat přiměřenou slevu z Ceny; a/nebo 

 

(c)  sám  nebo  prostřednictvím  třetí  osoby  předmět Díla  zkontrolovat,  nechat 

odstranit příslušnou vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo 

Zhotovitele.  Zhotovitel  se  zavazuje  nezbytně  a  prokazatelně  vynaložené 

náklady  Objednateli  v plném  rozsahu  uhradit.  Tímto  není  dotčeno 

Objednatelovo právo na náhradu škody. 

 

3.4.4  Objednatel není do doby odstranění vady Díla povinen Zhotoviteli uhradit dosud 

neuhrazenou  část Ceny  a/nebo  částku  odpovídající nároku na  slevu  z Ceny. Pro 

vyloučení  jakýchkoliv  pochybností  se  Smluvní  strany  dohodly,  že  postup 

Objednatele  dle  předchozí  věty  tohoto  odstavce  se  nepovažuje  za  jakékoliv 

prodlení  Objednatele,  a  to  zejména  s úhradou  jakýchkoliv  finančních  plnění 

náležejících na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou Zhotoviteli. 
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3.5  Záruky 

 

3.5.1   Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku za funkční správnost Díla, jakož i 

případné právní vady, v délce trvání dvou (2) let od dne provedení Díla. 

 

3.5.2   Zhotovitel  se  zavazuje,  že  dokončené Dílo  bude mít  vlastnosti  stanovené  touto 

Smlouvou nebo vlastnosti určené na jejím základě. 

 

3.5.3   Objednatel  je oprávněn v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele zjištěné 

vady Díla, resp. jeho části. 

 

3.5.4   Objednateli  náleží  volba  právního  nároku  z titulu  odpovědnosti  Zhotovitele  za 

vady Díla, přičemž Objednatel má: 

 

(a)  právo  na  bezplatné  odstranění  reklamovaných  vad  ve  lhůtě  přiměřené 

charakteru vady  (lhůta  je považována za přiměřenou, pokud  činí 1  týden 

od oznámení vady); 

 

(b)  právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si Objednatel 

vady  či  nedodělky  opraví  nebo  odstraní  sám  nebo  použije  třetí  osoby 

k jejich  odstranění  (a  to  po  předchozím  vyrozumění  Zhotovitele),  a  to 

nejpozději  do  10  dnů  ode  dne,  kdy  doručí  Zhotoviteli  reklamaci  a 

vyúčtování nákladů vynaložených na odstranění reklamované vady; 

 

(c)  právo  na  poskytnutí  přiměřené  slevy  z ceny  odpovídající  rozsahu 

reklamovaných vad či nedodělků, a  to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 

Objednatel  doručí  Zhotoviteli  reklamaci,  z níž  vyplývá  volba  tohoto 

způsobu uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti za vady Zhotovitele; 

 

(d)  právo na odstoupení od Smlouvy a/nebo její části. 

 

3.6  Nebezpečí škody a vlastnické právo.  

 

3.6.1   Nebezpečí  škody  na  Díle  nese  Zhotovitel,  a to  až  do  okamžiku  předání  Díla 

Objednateli  a  podpisu  Finálního  Protokolu. Objednatel  se  okamžikem  účinnosti 

této Smlouvy  stává vlastníkem Díla ve  smyslu  této Smlouvy a v průběhu  celého 

trvání  této  Smlouvy  je  vlastníkem  Díla  a  všech  jeho  součástí  i  příslušenství  a 

souvisejících práv, a  to  i Díla v daném okamžiku nedokončeného. Pro vyloučení 

jakýchkoliv  pochybností  Smluvní  strany  výslovně  potvrzují  a  zavazují  se,  že 

Objednatel  je  oprávněn  jakkoliv  nakládat,  zasahovat,  upravovat  a  měnit  Dílo 

a/nebo  jakoukoliv  část Díla  dle  svého  uvážení. Věci  určené  k  provedení Díla  si 

opatřuje Zhotovitel výlučně sám, není‐li touto Smlouvou stanoveno jinak. 
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3.7  Sankční ujednání 

 

3.7.1 Dojde‐li  k  prodlení  s  úhradou  faktury  za Cenu,  je Zhotovitel  oprávněn  účtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky. 

 

3.7.2 Nesplní‐li  Zhotovitel  svůj  závazek  dokončit  a  předat  Dílo  a/nebo  jeho  část  ve 

sjednaném  rozsahu  a  čase,  je  Objednatel  oprávněn  požadovat  po  Zhotoviteli 

zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  0,1%  ze sjednané  Ceny  bez  DPH  za  každý 

započatý  den  prodlení  a  Zhotovitel  se  zavazuje  takto  požadovanou  smluvní 

pokutu  Objednateli  zaplatit.  Sjednáním  ani  zaplacením  smluvní  pokuty  není 

dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

 

3.7.3 Nesplní‐li  Zhotovitel  v dohodnutém  termínu  svůj  závazek  odstranit  vady 

a nedodělky Díla a/nebo jeho části a/nebo nesplní‐li Zhotovitel jiný dílčí termín dle 

této Smlouvy vztahující se k provedení Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  0,1 %  z Ceny  bez DPH  za  každý 

započatý  den  prodlení  až  do  jejich  úplného  odstranění  a/nebo  splnění  dílčích 

termínů  dle  této  Smlouvy  vztahujících  se  k  provedení  Díla  

a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

Sjednáním  ani  zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  Objednatele 

na náhradu škody. 

 

IV. 

Společná ujednání 

4.1  Pojištění 

 

4.1.1  Bez  ohledu  na  další  povinnosti  dle  této  Smlouvy  nebo  na  základě  zákona 

Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím  třetí osoby pojištění odpovědnosti za 

škodu  při  výkonu  odborné  činnosti,  která  může  vzniknout  na  základě  této 

Smlouvy  a/nebo  v souvislosti  s  ní.  Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  udržování 

pojištění ve výši min. 20.000.000,‐ Kč za  jedno pojistné plnění po dobu trvání této 

Smlouvy. 

 

4.2  Práva duševního vlastnictví a jiná práva 

 

4.2.1  Zhotovitel  tímto  poskytuje  Objednateli  veškerá  práva  související  s ochranou 

duševního  vlastnictví  vztahující  se  k Autorským  materiálům.  Zhotovitel  v této 

souvislosti uděluje Objednateli  licenci, kterou Zhotovitel převádí na Objednatele 

v maximálním  možném  rozsahu  dovoleném  českými  právními  předpisy  právo 

používat veškeré Autorské materiály nebo jakoukoli jeho část, zejména, právo bez 

omezení, šířit Autorské materiály a/nebo jejich část, vyhotovovat jejich kopie a jiné 

reprodukce  Autorských  materiálů,  provádět  v nich  změny  nebo  doplňky  pro 

jakýkoli  účel,  včetně  změn  a úprav  pro  účely  všech  správních  a jiných  právních 

řízení týkajících se Díla nebo jeho části. V souladu s Autorským zákonem je licence 

udělena  jako  neodvolatelná  výhradní  licence  v neomezeném  rozsahu  (včetně 
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neomezeného  územního,  množstevního  rozsahu,  způsobu  a  rozsahu  využití 

Autorských materiálů). Objednatel  je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí 

osobě  a postoupit  licenci  třetí  osobě.  Pro  vyloučení  jakýchkoliv  pochybností 

Zhotovitel  tímto  uděluje  Objednateli  neodvolatelný  souhlas  a  z něj  vyplývající 

oprávnění  Autorské  materiály  a/nebo  jejich  část  jakkoliv  upravit,  změnit, 

překládat, měnit název, spojit s dílem  jiným případně zařadit do díla souborného. 

V případě,  že  o to  Objednatel  kdykoli  v budoucnosti  požádá,  Zhotovitel  se 

zavazuje  potvrdit  takovýto  souhlas  a podepsat  jakékoli  dokumenty  požadované 

v této věci v budoucnosti. Licence  je udělena po  celou dobu  trvání majetkových 

autorských práv k Autorským materiálům. Licence  je udělena za odměnu ve výši 

1000,‐  Kč  a Smluvní  strany  potvrzují  a souhlasí,  že  tato  odměna  je  již  zahrnuta 

v Ceně. 

 

4.2.2  Zhotovitel  není  oprávněn  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele 

použít Autorské materiály  a/nebo  jakékoliv  jiné materiály,  podklady  či  výstupy 

související s plněním dle této Smlouvy,  jinak než pro účely této Smlouvy, a to bez 

ohledu na zánik jeho závazků podle této Smlouvy. 

 

4.2.3  Za zásah do práv duševního vlastnictví se nepovažuje rovněž využití Autorských 

materiálů Objednatelem  či osobou, které byla poskytnuta příslušná  sublicence  či 

převedena  na  ni  licence  v případě,  že  dojde  k ukončení  smluvního  vztahu  se 

Zhotovitelem. 

 

4.2.4  Zhotovitel  je  povinen  podklady  předané mu Objednatelem  využít  výhradně  ke 

zhotovení Díla dle této Smlouvy a zavazuje se nejpozději současně s předáním Díla 

vrátit  Objednatelem  poskytnuté  podklady  zpět  Objednateli.  Zhotovitel  není 

oprávněn pořizovat kopie Objednatelem mu předaných podkladů vyjma případů, 

kdy tyto kopie budou zapracovány do zhotovovaného Díla.  

 

4.3  Vzájemná práva a povinnosti 

 

4.3.1  Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  a/nebo  převést  jakákoliv  svá  práva  a/nebo 

pohledávky  vyplývající  z  této  Smlouvy  a/nebo  se  Smlouvou  související  na  třetí 

osobu  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele,  a  to  ani  částečně. 

Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Zhotovitel  je  oprávněn  započíst  jakékoli  své 

pohledávky  za  Objednatelem  proti  pohledávkám  Objednatele  za  Zhotovitelem 

z  této  Smlouvy  a/nebo  v souvislosti  s  ní  výlučně  na  základě předchozí písemné 

dohody s Objednatelem. 

 

4.3.2  Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  provádění  plnění dle  této  Smlouvy  informovat 

Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení Díla. V případě 

připomínek Objednatele  je povinen  tyto řádně zohlednit, popřípadě upozornit na 

rizika z těchto připomínek vyplývající. 
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4.3.3  Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  provádění Díla  počínat  si  tak,  aby  v rámci  své 

podnikatelské činnosti nezpůsobil Objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno 

Objednatele. 

 

4.3.4  Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím svých 

subdodavatelů  výlučně  a  jen  v rozsahu  uvedeném  v závazné  specifikaci,  která 

tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. 

 

4.4  Odpovědnost za škodu a další sankční ujednání 

 

4.4.1  Smluvní  strany nesou odpovědnost za  škodu způsobenou porušením povinností 

vyplývajících  z této  Smlouvy  za  podmínek  stanovených  příslušnými  právními 

předpisy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 

škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

 

4.4.2  V případě porušení smluvních povinností specifikovaných v odst. 4.1.1, 4.2.2, 4.2.4, 

4.3.4, 4.6.1, 4.7.4  (věta první)  této Smlouvy,  je Objednatel oprávněn požadovat za 

každé  jednotlivé  porušení  po  Zhotoviteli  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši 

1.000.000,‐  Kč.  Sjednáním  ani  zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo 

Objednatele na náhradu škody. 

 

4.5.  Doručování 

 

4.5.1  Jakékoliv  oznámení  nebo  dokument,  který má  být  doručen  podle  této  Smlouvy 

může  být  doručen  osobně  nebo  zaslán  doporučenou  poštovní  zásilkou  a/nebo 

faxovým přenosem  Smluvní  straně,  které má  být doručen, na  její  adresu  a/nebo 

faxové  číslo  uvedené  v záhlaví  této  Smlouvy  nebo  na  jakoukoliv  jinou  adresu, 

kterou sdělila druhé Smluvní straně ve shodě s tímto článkem. 

 

4.5.2  Při prokazování doručení bude stačit prokázat, že doručení bylo uskutečněno, že 

obálka  obsahující  oznámení  nebo  dokument  byla  řádně  adresována  a  předána 

poště  jako předem placená doporučená poštovní  zásilka nebo,  že  faxová  zpráva 

byla řádně adresována a odeslána. 

 

4.6.  Realizační tým, klíčové osoby – požadavky 

 

4.6.1  Zhotovitel  se  zavazuje  po  dobu  trvání  této  Smlouvy  realizovat  plnění  dle  této 

Smlouvy  prostřednictvím  realizačního  týmu,  jehož  prostřednictvím  byla 

Zhotovitelem  prokázána  kvalifikace  před  uzavřením  této  Smlouvy.  Členové 

realizačního týmu jsou po dobu trvání této Smlouvy povinni splňovat požadované 

kvalifikační  předpoklady  stanovené  v ustanovení  odst.  4.1.4  Zadávací 

dokumentace. Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele včetně jejich profesních 

životopisů  tvoří  Přílohu  č.  3  této  Smlouvy.  Pokud  jakákoliv  osoba  realizačního 

týmu Zhotovitele přestane být  jeho členem,  je Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

povinen  realizační  tým  doplnit  jinou  osobou  s odpovídajícími  kvalifikačními 

předpoklady  a  tuto  skutečnost  neprodleně  oznámit  Objednateli  a  doložit 
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potřebnými doklady a dokumentací. Objednatel je oprávněn odmítnout provedení 

změny ve  složení  týmu Zhotovitele, pokud existují důvodné pochybnosti o  tom, 

zdali nová osoba v realizačním týmu Zhotovitele splňuje kvalifikační předpoklady 

stanovené v ustanovení odst. 4.1.4 Zadávací dokumentace. 

 

4.6.2  Zhotovitel  pro  účely  této  Smlouvy  určuje  klíčovými  osobami  následující  členy 

realizačního týmu Zhotovitele: 

 

(a) [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

(b) [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

(c) [BUDE DOPLNĚNO UCHAZEČEM] 

 

4.6.3  Objednatel  se zavazuje oznámit  jména klíčových osob Zhotoviteli do pěti  (5) dní 

ode  dne  podpisu  této  Smlouvy  oběma  Smluvními  stranami.  Pokud  nebude 

výslovně  stanoveno  jinak  Objednatelem,  budou  klíčové  osoby  Zhotovitele 

zpravidla členy projektového týmu JIM Zhotovitele. 

 

4.6.4  Smluvní  strany  se  zavazují  zajistit,  aby pozice klíčových  osob byly  obsazeny po 

celou dobu trvání této Smlouvy a v případě, kdy některá osoba přestane vykonávat 

funkci  klíčové  osoby,  bez  zbytečného  odkladu  ji  nahradit  jinou  osobou  a  tuto 

skutečnost oznámit druhé Straně. 

 

4.7  Trvání Smlouvy 

 

4.7.1  Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami. 

 

4.7.2  Smlouva zaniká: 

(a)  naplněním předmětu a účelu této Smlouvy; 

(b)  písemnou dohodou Smluvních stran; 

(c)  odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených v této Smlouvě; 

(d)  z jiných zákonných důvodů. 

 

4.7.3  Od  této  Smlouvy  a/nebo  její  části  lze  odstoupit  v případě podstatného porušení 

povinností  jednou  Smluvní  stranou  anebo  z důvodů  uvedených  v této  Smlouvě. 

Odstoupení  je  účinné  dnem  doručení  písemného  oznámení  o  odstoupení  druhé 

Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení bylo doručeno 

třetím  dnem  od  jeho  odeslání  některou  ze  Smluvních  stran.  Smluvní  strany  se 

dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy považují zejména: 

 

(a)  nedodržení  dohodnutého  předmětu  plnění  Zhotovitelem,  vč.  postupů 

a způsobů provádění Díla; 
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(b)  prodlení Zhotovitele s plněním závazku vyplývajícího ze Smlouvy po dobu 

delší  než  čtrnáct  (14)  dnů  či  opakované  prodlení  Zhotovitele  v rámci 

jednoho (1) měsíce; 

 

(c)  prodlení Objednatele s úhradou řádně fakturované Ceny po dobu delší než 

šedesát (60) dnů. 

 

Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut 

a úroků z prodlení, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

 

4.7.4  Zhotovitel  není  oprávněn  po  dobu  trvání  Smlouvy  zahájit  proces  přeměny 

Zhotovitele  dle  zákona  č.  125/2008,  o  přeměnách  obchodních  společností  a 

družstev,  v platném  znění,  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, nestanoví‐li  tato Smlouva  jinak, že  je Objednatel dále 

oprávněn ukončit tuto Smlouvu písemným oznámením o odstoupení v případě, že 

ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno  insolvenční  řízení nebo dojde k zahájení 

procesu přeměny  Zhotovitele  dle  zákona  č.  125/2008,  o  přeměnách  obchodních 

společností  a  družstev,  v platném  znění,  bez  předchozího  písemného  souhlasu 

Objednatele. 

 

4.7.5  Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit i v případě, že se ve schváleném 

státním  rozpočtu  nebudou  přiděleny  prostředky  na  realizaci  plnění  dle  této 

Smlouvy. V takovém případě  je oprávněn od  smlouvy odstoupit do  30 dnů ode 

dne vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů. 

 

Článek V. 

Závěrečná společná ujednání 

 

5.1  Veškerá  písemná  i  ústní  komunikace  týkající  se  Smlouvy  a/nebo  s ní  související 

bude vedena v českém jazyce nebo slovenském jazyce. 

 

5.2  Práva a povinnosti Smluvních  stran výslovně v této Smlouvě neupravené  se  řídí 

právními  předpisy  České  republiky,  zejména  relevantními  ustanoveními 

Obchodního zákoníku. Pro účely interpretace práv a povinností Smluvních stran je 

určující rovněž Zadávací dokumentace. 

 

5.3  Vztahuje‐li  se  důvod  neplatnosti  jen  na  některé  ustanovení  této  Smlouvy,  je 

neplatným  pouze  toto  ustanovení,  pokud  z jeho  povahy  nebo  obsahu  anebo 

z okolností,  za nichž bylo  sjednáno, nevyplývá,  že  jej nelze oddělit od ostatního 

obsahu Smlouvy. 

 

5.4  Vzhledem  k veřejnoprávnímu  charakteru  Objednatele  Zhotovitel  výslovně 

souhlasí  se  zveřejněním  smluvních  podmínek  obsažených  v této  Smlouvě 

v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména 
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zák.  č.  106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 

předpisů). 

 

5.5  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  v souladu  s  ustanovením  §  2  písm.  e)  zákona  č. 

320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve veřejné  správě a o změně některých zákonů 

(zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  osobou  povinnou 

spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v souvislosti  s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout maximální v tomto 

ohledu maximální součinnost. 

 

5.6  Smluvní  strany  tímto  výslovně  potvrzují  a  jsou  si  vědomy,  že  realizace 

projektového  cíle  dle  této  Smlouvy  je  spolufinancována  ze Strukturálního  fondu 

EU  – Operačního  programu  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost  (dále  jen  „OPLZZ“). 

Zhotovitel  je  povinen  umožnit  jakýmkoliv  osobám  (subjektům)  oprávněným  k 

výkonu  kontroly  projektu  financovaného  z OPLZZ  provést  kontrolu  všech 

dokladů, zejména pak účetních dokladů, souvisejících s realizací projektového cíle 

dle  této  Smlouvy,  a  to  po  dobu  danou  právními  předpisy  ČR  k jejich  archivaci 

(zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

 

5.7  Smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž  každý  má  platnost 

originálu.  Dvě  vyhotovení  jsou  určena  pro  Objednatele,  dvě  vyhotovení  pro 

Zhotovitele. 

 

5.8  Smlouvu  je  možno  měnit  pouze  na  základě  dohody  Smluvních  stran  formou 

písemných číslovaných dodatků. 

 

5.9  Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

‐  Příloha č. 1:  Specifikace  rozsahu  a  základních  požadovaných  vlastností, 

standardů a kriterií vztahujících se k provedení Díla; 

‐   Příloha č. 2: Nabídka Zhotovitele;  

‐  Příloha č. 3: Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele včetně profesních 

životopisů; 

‐  Příloha  č.  4:  Závazná  specifikace  okruhu  subdodavatelů  Zhotovitele 

a relevantních částí plnění prováděných subdodavateli.  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz 

pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy. 

 

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ] 
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Za Zhotovitele 

 

V ……………….. dne ………………..     

 

 

…………………………….    ……………………………. 

Jméno: [***]        Jméno: [***]     

Funkce: [***]        Funkce: [***] 

 

 

…………………………….     

Jméno: [***]           

Funkce: [***]         

 

[ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE KE ZHOTOVITELI BUDOU DOPLNĚNY UCHAZEČEM] 

 

Za Objednatele 

 

V ……………….., dne ………………..     

 

 

 

…………………………….      ……………………………. 

Jméno: [***]             Jméno: [***]     

Funkce: [***]          Funkce: [***]   
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Příloha č.1  
Specifikace rozsahu a základních požadovaných vlastností, standardů a kriterií 

vztahujících se k provedení Díla  

 

1.1 Úvod do problematiky JIM – základní podklady 
 

Výchozími dokumenty pro provedení Díla jsou mj. tyto dokumenty Objednatele: 

 

(a)  Koncepce  vytvoření  Jednoho  inkasního  místa  pro  příjmy  veřejných  rozpočtů, 

schválená Radou projektu JIM dne 31. 3. 2010 (dále jen „Koncepce“); 

 

(b)  Materiál: Zpráva Světové banky o vizi a strategii pro integrovanou správu příjmů,  

duben 2009; 

 

(c)  Materiál  pro  poradu  vedení MF Záměry Celní  správy  České  republiky  v  rámci 

Koncepce reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF“, vztahující se 

ke koncepci Kontrolního integrovaného systému (dále jen „KIS“), květen 2010; 

 

(d)  Materiál pro poradu vedení MF „Harmonogram a základní teze Projektu  jednoho 

inkasního  místa  pro  příjmy  veřejných  rozpočtů“,  který  pozměnil  Koncepci 

uvedenou v bodě ad (a) výše. 

 

Zhotovitel vedle platné právní úpravy je povinen brát zřetel i na zákony v závěrečné fázi 

legislativního procesu (Senát PČR, Prezident ČR, zveřejnění ve Sbírce zákonů), či aktuálně 

přijaté (v tom zejména změnu zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve 

znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 199/2010 Sb.). 
 

1.2 Požadavky na Studii proveditelnosti JIM 
 

V rámci  vypracování  Studie  proveditelnosti  je  požadováno,  aby  se  uchazeč  zabýval 

a formuloval odpovědi/řešení na všechna tzv. „P“ – poznámky pro Studii proveditelnosti, 

která  jsou  uvedena  v  rámečcích  v  textu Koncepce  a  souhrnně  v  příloze Koncepce  pod 

označením  jako  „Příloha  –  Souhrn  poznámek pro  Studii“  a  tvoří  nedílnou  součást  této 

Smlouvy.  

 

Studie proveditelnosti musí obsahovat minimálně následující části: 

 

(a)  analýzu  současného  stavu  všech  dotčených  institucí  a  návrh  optimálního 

procesního modelu JIM ve stávajícím programovém prostředí Objednatele ARIS a 

z něho  vyplývající  efektivní  systém  řízení  a  organizační  uspořádání  JIM,  včetně 

vymezení působnosti vnitřních útvarů a kompetencí vedoucích zaměstnanců; 

 

(b)  analýzu  současného  stavu  ICT  podpory  všech  dotčených  institucí  a  doporučení 

zda dále rozvíjet stávající ICT systémy či přejít na nové; 
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(c)  analýzu dopadů zavedení JIM v oblasti legislativy; 

 

(d)  ekonomickou analýzu výdajů/nákladů spojených s vytvořením JIM v čase a druhu 

(v obvyklém členění položek výdajů státního rozpočtu pro účetní jednotky státu); 

 

(e)  ekonomickou analýzu přínosů/úspor, pramenících z vytvoření JIM, v čase a druhu, 

a  to  finančních  (v obvyklém  členění položek výdajů státního rozpočtu pro účetní 

jednotky státu) a nefinančních (např. komfort klienta ‐ plátce apod.); 

 

(f)  souhrnnou  bilanci  výdajů/nákladů  a  přínosů/úspor  z vytvoření  JIM  a  formulaci 

závěrečného doporučení (vytvořit JIM; vytvořit JIM za vyjmenovaných podmínek; 

nevytvořit JIM ‐ současný stav je efektivnější); 

 (g)  návrh  postupu  vytvoření  JIM,  návrh  projektového  plánu  vč.  definice  milníků 

vytvoření JIM a návrh komunikační strategie (externí a interní) pro vytvoření JIM; 
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Příloha č.2  
Nabídka Zhotovitele  

 

[BUDE DOPLNĚNO A DOLOŽENO UCHAZEČEM] 
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Příloha č.3  
Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele  

včetně profesních životopisů 

 

[BUDE DOPLNĚNO A DOLOŽENO UCHAZEČEM] 
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Příloha č.4  
Závazná specifikace okruhu subdodavatelů Zhotovitele  

a relevantních částí plnění prováděných subdodavateli 

 

[BUDE DOPLNĚNO A DOLOŽENO UCHAZEČEM] 
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