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Č . smlouvy Poskytovatele: S20121114
Č . smlouvy Odběratele: Č íslo smlouvy MF

3321110-212012
Toto číslo uvádějte př ifakturaci

SMLOUVA
o zajištění provozu testovacího prostředí ESSS EPD

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č . 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 23 odst. 4 písm. A) zákona č 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na základě výzvy k jednání v jednacím
řízení bez uveřejnění jednomu zájemci o veřejnou zakázku

č .j. MF-9637912012123-232/BA
(dále jen „smlouva'`).

1. Smluvní strany

L Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
jejímž jménem jedná

	

Mgr. Radoslav Bulíř
ředitel odboru 38

IČ

	

00006947
DIČ

	

CZ00006947
telefon:

	

257 043 072
fax:

	

257 042 544
e-mail:

	

Radoslav.Bulir!á. mfcr.cz
Bankovní spojení

	

CNB Praha 1
č .ú. 3328001 10710

jako „Odběratel"

a

2. „5P", s.r.o.
Ruská 707174, 101 00
za niž jedná

IČ
DIČ
telefon:
mobilní telefon:
e-mail:
Bankovní spojení

Praha 10 - Vršovice
Ing. Petr Pavou ček
jednatel společnosti
612 51 844
CZ61251844
271 748 033
602 315 005
petr.pavoucekc5p.cz
Raiffeisen Bank, a.s.
č .ú. 51317131515500

jako „Poskytovatel"
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2. Předm ět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

• Poskytování a udržování jedné instance ESSS EPD na serveru Poskytovatele,

přístupném z internetu, pro potřeby kontinuálního ov ěřování komunikace aplikací
třetích stran (agendových informačních systémů = MS) se spisovou službou, formou
webových služeb.

Veškerá data uložená v této instanci jsou výslovn ě považována za "ve řejná" !

Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah (data) ukládaný na tuto instanci t řetími
stranami !

• Poskytování přístupu na tuto instanci pro určené pracovníky Odběratele i třetí strany,
na základě písemných žádostí oprávněných pracovníků Odběratele.

• Garance dostupnosti testovacího prost ředí v určené "provozní dob ě", včetně všech
plánovaných i neplánovaných odstávek je 98%. Provozní doba je p řesně
specifikována v odstavci 3 této smlouvy.

• Připojení serveru do internetu: 1000 Mbps NIX, 1 00Mbps tranzit.

• Udržování MS SQL databáze (bez omezení velikosti) a provoz jedné instalace
aplikačních skriptů ESSS EPD (maximální p řenos dat je 4000 GBlm ěsíc).

• Zajištění denní, jednosměrné (od Odběratele k Poskytovateli), automatické
aktualizace nastavení provozované instance ESSS EPD dle nastavení aplikace ve
vnitřní síti MF.

Aktualizace bude probíhat lx za 24 hodin, v no čních hodinách. Konkrétní hodina
bude nastavena podle pokynu oprávn ěných pracovníků Odběratele.

V případě akutní potřeby bude možno, na základě žádosti oprávněných pracovníků
Odběratele, provést aktualizaci nastavení ručně , v jakémkoli požadovaném termínu.
Po dobu takto vyžádané aktualizace se p řípadná nedostupnost aplikace nepovažuje za
výpadek.

• Pravidelná aktualizace a zve řejňování webové dokumentace rozhraní aplikací t řetích
stran.
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3. Definice pojmů , klasifikace závad a požadavků

Garance dostupnosti

n V určené provozní době :

pracovní dny (pondě lí - pátek, mimo státní svátky), od 09:00 - 17:00.

n Plánované servisní odstávky: lx m ě síčně .

n

	

V p řípadě akutní potřeby budou odstávky oznámeny minimáln ě 1 den předem.

4. Souč innost

Smluvní strany se zavazují vzájemn ě spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků . Smluvní strany jsou povinny informovat druhou
smluvní stranu o veškerých skute čnostech, které jsou nebo mohou být d ůležité pro řádné
plnění této smlouvy.

Odběratel se navíc zavazuje zajistit ur čeným pracovníkům Poskytovatele potřebné
organizační, technické a personální podmínky minimáln ě v následujícím rozsahu:

n poskytovat požadované informace a podklady

Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s pln ěním
jednotlivých termínů .

5. Oprávn ění zástupci

Za Odběratele jsou zástupci oprávnění k hlášení závad a dalších požadavků (viz. odst. 2):

1) Ivo Vaik, vedoucí projektu IS EPD,
tel.: 257 042 137, e-mail: ivo.vaikamfcr.cz

2) Ing. Pavel Sova, referent oddě lení 592,
tel.: 257 044 121, mobil: 603 196 658, e-mail: pavel.sova-(dmfcr.cz

Za Odběratele jsou zástupci oprávnění k převzetí a potvrzení věcného plnění:

1) Ivo Vaik, vedoucí projektu IS EPD,
tel.: 257 042 137, e-mail: ivo.vaikcmfcr.cz

Za Odběratele jsou osobami oprávn ěnými k podpisu objednávek (aktualizace a rozší ření):

1) Mgr. Radoslav Bulíř , ředitel odboru 38,
tel.: 257 043 072, mobil: 603 222 051, e-mail: radoslav.bulircmfcr.cz

4(J
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Za Poskytovatele jsou oprávněnými osobami ve v ěcech smluvních:

1) Ing. Petr Pavou ček, jednatel, vedoucí projektu
tel.: 271 748 033, mobil: 602 315 005, e-mail: petr.pavoucek čc.5p.cz

Za Poskytovatele jsou oprávněnými osobami ve v ěcech průběžného plnění:

1) Daniel Běda, programátor analytik,
mobil: 724 058 877, e-mail: daniel.bedarseznam.cz

6. Ohlášení závady

Ohlášení závady provádí zásadn ě a pouze oprávnění pracovníci Odběratele a to preferovan ě
e-mailem s telefonickým potvrzením. Při hlášení závady má Odběratel za povinnost uvést
následující ádaje:

Zákazník:

	

jednoznačná identifikace (jménem, nebo pomocí č ísla smlouvy)
Identifikace:

	

kde došlo k chyb ě
Stručný popis:

	

označení závady pro její další identifikaci
Podrobný popis:

	

dostatečně podrobná specifikace závady, aby se dala posoudit
její závažnost a možné příč iny

7. Korespondenční adresa Poskytovatele

Veškerá korespondence musí být Poskytovateli adresována na místo jeho
aktuální provozovny:

Ruská 707 / 74
101 00 PRAHA 10
telefon: 271 748 033, mobil 602 315 005
email: petr.pavoucek.r 5p.cz

$, Místo a způsob pln ění

1. Místem plnění je internetová adresa:

http:llmfcr.powersoft.cz

2. Přístup (přístupová práva) pro oprávn ěné uživatele (viz. odstavec 2, Předmět smlouvy)
bude poskytovat oprávn ěným pracovníkům Odběratele (viz. odstavec 5, Oprávnění
zástupci) Poskytovatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (například přidě lení
administračních práv určenému pracovníkovi Odběratele).

3. Zavedení nového uživatele, nebo zneplatnění existujícího bude Poskytovatelem provedeno
nejpozději následující den provozní doby (viz. odstavec 3, Definice pojm ů ).

4
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9. Předání a p řevzetí plnění (akceptace odstran ění závady)

Po oprávněných pracovnících Odběratele je požadováno:

n Zahájení akcepta čního řízení ihned po oznámení o odstranění závady, nebo po
oznámení o ukončení instalace aktualizace. č i rozšíření.

n Potvrzení akceptace nebo její zamítnutí s uvedením důvodů nejpozději do 1 PD po
oznámení o odstranění závady.

Výsledek akceptačního řízení předají pracovníci Odběratele Poskytovateli vždy v písemné
podobě .

3 případě , že je výsledek akceptačního řízení negativní, pokračuje Poskytovatel na odstranění
v něm uvedených nedostatků bez zbytečného odkladu. Postup a zp ůsob je stejný jako již výše
definovaný pro odstranění jakékoli závady.

3 případě , že pracovníci Odběratele z jakéhokoli důvodu akceptační řízení neprovedou, je
závada považována za odstraněnou a aktualizace č i rozšíření za dodané až do doby, kdy je
akceptační řízení provedeno. Tato doba se nezapo č ítává do Doby odstranění závady.

10. Cena, platební podmínky a fakturace

1. 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 řekroč itelnou,
která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy, v četně nákladů
souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za roční pln ění č iní:

bez DPH 420 000,- Kč , slovy (Čtyřistadvacettisíc Kč )
DPH 20% 84 000,- Kč , slovy (Osmdesátčtyřitisíc Kč )
včetn ě DPH 504 000,- Kč , slovy (Pětsetč tyřitisíce Kč )

3. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto článku bude hrazena každoro čně čtvrtletně dle
následujícího harmonogramu plateb:

105 000 Kč bez DPH 15.01.
105 000 Kč bez DPH 15.04.
105 000 Kč bez DPH 15.07.
105 000 Kč bez DPH 15.10.

4. Právo fakturovat předm ět plnění vzniká po jeho p řevzetí a potvrzení akceptačního
protokolu - dále též jen ,.dodací doklad" o dodávce č i službě oprávněným zástupcem
Odběratele v místě plnění.

5. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:



t' R-ti l F

	

PROVOZNÍ StiIL.()L,,S2 )121114"

	

3P", s.r.o.

a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele v četně zejména č ísla účtu,
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku,

6. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Poskytovatel povinen předložit dodací
doklad, který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky č i služby, a to včetně
přesných názv ů položek, jejich po čet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní
č ísla a u nehmotného majetku čísla licencí. Originál dodací/m dokladu připojený k
faktuře musí být s předepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být t ěmito
zástupci vlastnoručně č itelně podepsán.

7. Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu č iní 21 dnů ode dne doručeni
Odběrateli.

8. Odběratel má právo fakturu - daňový doklad Poskytovateli 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
předmětu plnění než dohodnuté ve smlouv ě . Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne
plynout ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu Odběrateli.

9. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve zn ění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

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

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě nedostupnosti služby má Odběratel právo uplatnit vůč i Poskytovateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění za dané
období, včetně DPH za každý i zapo čatý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu
Odběratelem je Poskytovatel 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 p řípadných sankcí se nep řipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu, v jakém
je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména
v případě neposkytnutí požadované souč innosti vymezené ve smlouvě .
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5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatel povinnosti splnit závazek stanovený
touto smlouvou.

6. Okolnosti vylučující 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 smlouv ě není dotčeno právo
smluvních stran na náhradu zp ůsobené škody v plné výši.

12. Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za zpoždění nebo nesplnění svých povinností,
vyplývajících z této smlouvy, z jakýchkoli d ůvodů, které jsou mimo její moc (nefunkčnost
internetového p řipojení nebo výpadek jiného provozovatele internetových služeb).

13. Náhrada škody

1. Poskytovatel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Odběrateli porušením
svých povinností. Poskytovatel odpovídá zejména za škody způsobené porušením
ustanovení této smlouvy, škody způsobené 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 č i druhu náhrady škody se nep řipouští.

14. Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle
zákona o 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 dot čena.

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Odběratelem Poskytovateli v souvislosti s touto
smlouvou;

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

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

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:
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a) které je Odběratel povinen poskytnout třetím 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 p řístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Poskytovatele;,

c) u nichž je Poskytovatele schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím
těchto infonnací od Odběratel, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace
nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných důvodů ;

d) které budou Poskytovateli 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 Odběratele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se
týkají Odběratele č i plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě , a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Poskytovatel je povinen zabezpeč it
veškeré důvěrné informace Odběratele proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Odběratele přípustná.

8. Poskytovatel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností
mlčenlivosti a respektováním práv Odběratele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v
tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trváni povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :

a) v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukon čení
smluvního vztahu;

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

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

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

15. Ukon čení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to od 01.01.2013.

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon č it výpovědí, písemnou dohodou obou
smluvních stran a dalšími zp ůsoby stanovenými právními předpisy.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpov ědí i
bez udání důvodu. V případě výpovědi zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou
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uplynutím 3. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpov ěd' doručena
druhé smluvní stran ě .

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v této
smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně , zejména v p řípadě 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 odpov ědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

5. Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;
b) Poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti

Poskytovatel bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
Poskytovatele nebo bude ve vztahu ke Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými úč inky;

c) Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

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

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

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

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

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

e) jiné porušeni povinností Poskytovatele, které nebude odstraněno ani do 30
kalendářních dní od doručení výzvy Odběratele.

7. Za podstatné porušení smlouvy Odběratelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Poskytovatele, se považuje:

a) prodlení Odběratele s úhradou faktury - daňového dokladu o vice jak 30
kalendářních dní, p řičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Odběratele s poskytnutím souč innosti o vice než 30 kalendá řních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Poskytovatele.

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

9. Odběratel je v případě 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 připadající na plnění, která v důsledku odstoupení Poskytovatel není
povinen provést č i poskytnout. V případě úplného č i částe čného odstoupení do smlouvy
je Poskytovatel povinen vrátit Odběrateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o
hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.
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10. Odběratel má v případě odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spoč ívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plněni.

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních p ředpisů. které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

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

13. V případě částe čného 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 Odběratelem je Poskytovatel povinen
do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení p ředat
Odběrateli ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných
zdrojových kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení díla Odběratelem č i třetími
osobami.

15. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Odběratel právo dokonč 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 odstoupení 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 důvěrných
informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanoveni týkající se
těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

16. 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 I; v p řípadě , že podle procesních p ředpisů je k rozhodování
věci v prvním stupni p říslušný krajský soud, ur čují smluvní strany jako místně příslušný
soud Městský soud v Praze.
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17. Zm ěny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat č i zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými dodatky takto ozna čovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

18. Záv ěrečná ustanovení

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

2. Poskytovatel není oprávn ěn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Odběratele.

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

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

V Praze dne
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za Odběratele

Česká republika - Ministerstvo financí
Mgr. Radoslav Bulí ř ,

ředitel odboru 38
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Ing. Petr Pavou ček,
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