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Servisní smlouva o poskytování podpory redakčního
v

systému Ministerstva financí CR
a službách s tím souvisejících

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zák. č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku v souladu se
zákonem č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako veřejná
zakázka malého rozsahu zadaná jako otevřená výzva na E-tržišti státní správy www.gemin.cz

č .j.: MF-60965/2014/3308

(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financí

Se sídlem:

	

Letenská 525/15, 118 00 Praha 1

Jednající:

	

Ing. Stanislavem Sankotem, ředitelem odboru 33

IČ :

	

0006947

DIČ :

	

CZ0006947

Bankovní spojení:

	

ČNB - Praha 1, číslo účtu: 3328001/710

(dále jen „Objednatel").

a

Internet Projekt, a. s.

Se sídlem:

	

Vyšehradská 43, 128 00 Praha 2

Zastoupená:

	

Štěpánem Binko, statutárním ředitelem a předsedou správní rady

IČ :

	

26432552

DIČ :

	

CZ26432552

OR:

	

Zapsaná v oddíle B., vložka 7065 obchodního rejstříku, vedeného Městským
soudem v Praze

Bankovní spojení:

	

Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 433256001/5500

(dále jen „Poskytovatel")

Číslo smlouvy MF

3302/072/2014
Tntn ří.cln uvríděite nři fakturaci

uzavírají dnešního dne následující smlouvu:



Cl. 1 - PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem plnění této Smlouvy je poskytování podpory implementace redakčního systému
OpenText Web Site Management (dříve RedDot), který je hlavním informačním systémem
zajišťujícím zpracování a zve řejnění dat na internetových a intranetových stránkách
Ministerstva financí. Součástí předmětu plnění jsou i programátorské úpravy.

2) Podporované projekty v rámci služby:

a. Back-end.

i. CMS (Content Management System), modul pro tvorbu obsahu
(Intranet a Internety)

ii. Databáze štítků

iii. Dokumentové úložiště pro web
b. Front-end:

i. Portál MF: www mfcr.cz

ii. Portá] Státní pokladny: www.statnipokladna.cz

iii. Spořící dluhopisy: www.sporicidluhopisycr.cz

iv. Zavedení eura: www.zavedenieura.cz

v. Finanční mechanismy EHP/Norsko: www.eeagrants.cz

vi. Portál fmančního vzdělávání: www.psfv.cz

vii. Finanční mechanismy Švýcarsko

viii. Intranet MF

3) Servisními službami a technickými incidenty se pro účel této Smlouvy rozumí:

a. Odstranění chyb a provozních problémů :

i. Odstranění havárie systému,

ii. Odstranění poruchy.

b. Provádění programátorských úprav a poskytování konzultací, servisní a jiné
podpory, řešení provozních incidentů implementací výše uvedených projektů v rámci
redakčního systému OpenText Web Site Management v rozsahu do 15 hodin
kapacity OpenText vývojář měsíčně,

c. Přístup 365x24x7 k ticketovacímu a helpdeskovému systému Poskytovatele pro
všechny uživatele podporovaných systémů a aplikací.

4) Nevyužité hodiny kapacity OpenText vývojář dle bodu b. výše uvedeného odstavce se
převádějí do následujícího období.

5) Havárií systému se pro účely této Smlouvy rozumí chyba bránící pln ění základních funkcí,
která neumožňuje ani omezený provoz programových prostředků .

6) Havárie musí být odstraněna do 8 hodin v rámci Garantované provozní doby.
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7) Poruchou se pro účely této Smlouvy rozumí chyba znemož ňující běžný provoz, která však
umožňuje provoz v omezené míře.

8) Porucha musí být odstraněna do 16 hodin v rámci Garantované provozní doby.

9) Pracovní dobou a Garantovanou provozní dobou služby se pro ú čely této Smlouvy rozumí
pondělí až pátek, nejsou-li státem uznaným svátkem, od 8:00 do 16:00 hod.

10)Reakce Poskytovatele v rámci Garantované provozní doby služby na chyby a provozní
problémy a časové limity při jejich řešení:

Kategorie Potvrzeni přijetí Zahájení zpracování chyby Vy řešeni
hlášeni

	

(od potvrzeni přijetí hlášeni)

Havárie

P- orucha

1 hodiny

	

3 hodin

3 hodiny

	

18 hodin

Za vyřešené se považuje
stav obnovení z poslední
úplné funkční zálohy
prováděné Objednatelem.

Za- vyřešené se považuje
úplným vyřešením.

11) Předmět plnění lze považovat za splněný pouze v případě , že:

a. nemá žádné vady;

b. je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace ve řejné zakázky,
smlouvy, dokumentů předaných Poskytovateli či Poskytovateli známých;

c. předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouvě a vlastnosti, které Objednatel
očekává s ohledem na povahu předmětu plnění.

12)Není-li Havárii nebo Poruchu možné odstranit v d ůsledku toho, že jde o chybu na straně
programového vybavení nebo systému třetí strany, např . Microsoft, OpenText, apod., nebo
je-li taková chyba vlastností systému, považuje se Havárie nebo Porucha za vy řešenou
okamžikem identifikace problému a p ředání podkladů Poskytovatelem Objednateli za
účelem postoupení řešení třetí straně .

131 Není-li Havárii možné odstranit v důsledku neprovedení nebo neprovádění úplných
funkčních záloh systému nebo jeho dat Objednatelem, považuje se Havárie za vy řešenou
okamžikem zjištění takového stavu a jeho oznámení Objednateli.

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

15)Poskytované služby musí splňovat výše stanovené požadavky po celou dobu, po kterou mají
být podle smlouvy poskytovány.

16)Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Objednatele v místě plnění.
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Cl. 2 - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do vyčerpání finančního objemu uvedeného v
článku 4 odst. 2) této smlouvy.

2) Místem plnění je sídlo Objednatele a v případě požadavku Objednatele i další pracoviště
Objednatele na základě prokazatelného oznámení Poskytovateli.

3) Po dohodě obou stran je možné servisní práce provést i na pracovišti Poskytovatele nebo
s využitím vzdáleného přístupu.

Cl. 3 - POSTUP PŘI HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ CHYB A POŽADAVKŮ

1) Pracovníci Objednatele provedou hlášení o chybě Poskytovateli prostřednictvím systému IP
Techdesk a ten jeho přijetí v limitu dle bodu 10, 61. 1 potvrdí. IP Techdesk je elektronický
ticketovací a helpdeskový systém dostupný na Poskytovatelem předané URL adrese.

2) Hlášení o chybě bude obsahovat přesný popis a specifikaci chyby a identifikaci modulu
projektu či aplikace, která příslušnou chybu vykazuje. Zároveň bude obsahovat i návrh
klasifikace chyby (Porucha nebo Havárie) dle Cl. 1 této Smlouvy.

3) Poskytovatel začne, v závislosti na oboustranně odsouhlasené kategorii chyby, pracovat na
jejím odstranění v termínech uvedených v 61. 1 této Smlouvy. V případě řešení
programových úprav bude termín stanoven po vzájemné dohod ě obou stran. Nedohodnou-li
se strany iinak, platí klasifikace chyby podle hlášení o chyb ě ve smyslu předchozího
odstavce.

4) Každá ze smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu. Oprávněné osoby jsou
oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci měsíčních akceptačních procedur
dle Smlouvy a oprávnění pracovníci Objednatele jsou oprávněni k hlášení o chybě
Poskytovateli prostřednictvím systému IP Techdesk.

5) Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu
Smlouvy nebo jejího předmětu.

6) Smluvní strany jsou oprávn ěny změnit oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku ke
Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

7) Smluvní strany se dohodly na dále uvedených oprávn ěných osobách, kteří budou za smluvní
strany jednat.

Za Objednatele:

za odbor 33:

Ing. Nina Májová, tel. 25704 4370 e-mail: Nina.Majova@mfcr.cz

Martin Pecka, tel. 25704 2874 e-mail: Martin.PeckaJmfcr.cz

za odbor 21:

Bc. Petra Hajíčková, tel. 25704 4273 e-mail: Petra.Hajickova@mfcr.cz

Mgr. Pavel Polanský, tel. 25704 3226 e-mail: Pavel.Polansky@mfcr.cz

Za Poskytovatele:

Ing. Marcela Obešlová, tel: 224 911 902, email: marcela.obeslova@i-projekt.cz
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C1. 4 - CENA PLNĚNÍ A ZPŮSOB FAKTURACE

1) Celková cena uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č .
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu plnění
smlouvy, včetně nákladů souvisejících s dopravou do místa plnění apod.

2) Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za celé období trvání smlouvy činí:

bez DPH

	

1.999.999,- Kč,

slovy
(j edenmiliondevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevětkorun),

DPH 21%

	

419.999,79 Kč,

slovy (čtyřistadevatenácttisícdevětsetdevadesátdevět a 79/100 korun)

včetně DPH

	

2.419.998,79 Kč,

slovy (dvamilionyčtyřistadevatenácttisícdevětsetdevadesátosm a 79/100
korun českých),

3) Cena předmětu plnění uvedená v odstavci 2) tohoto článku zahrnuje následující části:

Položka pawšálu -m ěsíčně Cena bez
UPH Cena s DPH

Provoz systému Helpdesk dle zadání
(365x24x7) v režimu SLA Gold

12 500 Kč 15 125 Kč

Kapacita Open Text Web Site Management
certifikovaný vývojář v rozsahu 15 hodin

21 000 Kč 25 410 Kč

SLA „Havárie"
(potvrzení přijetí: lh zahájení řešení: 3h)

20 000 Kč 24 200 Kč

SLA „Porucha"
(potvrzení přijetí: 3h zahájení řešení: 8h)

15 000 Kč 18 150 Kč

Řešení technických incidentů 75 000 Kč 90 750 Kč

Garantovaná provozní doba služby:
Po - Pá, 8:00 -16:00

1 Kč 1 ,21 Kč

Měsíční paušál celkem 143 501,- Kč 173 636,21 Kč

4) Cena je splatná za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy k poslednímu dni posledního
kalendářního měsíce příslušného měsíce na základě řádně vystaveného daňového dokladu ve
výši Měsíčního paušálu dle bodu č . 3) tohoto článku.

5) Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu - daňový
doklad) následující den po p řevzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků a potvrzení
„dodacího dokladu" (akceptační protokol) o dodávce či službě oprávněným zástupcem
Objednatele v místě plnění, a to nejdéle do 15ti dnů ode dne, kdy vznikla povinnost p řiznat
daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.
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6) Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:

a. rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b. uvedení jejich jednotkových cen,
c. zakázkové číslo smlouvy, které slouží jako identifikátor platby,
d. úplné bankovní spojení dodavatele,
e. veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů,
f. informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č .

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

7) Společně s fakturou - daňovým dokladem je Poskytovatel povinen p ředložit dodací doklad,
který musí obsahovat jednoznačné označení služby, a to včetně přesných názvů položek,
jejich počet, jednotkové ceny. Dodací doklad p řipojený k faktuře musí být s předepsanými
jmény zástupců obou smluvních stran uvedených v záhlaví smlouvy a musí být t ěmito
zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.

8) Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury - daňového
dokladu Objednateli.

9) V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Objednateli nejpozději
do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

10) Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouv ě, pokud
nebude obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy či na faktuře budou uvedeny
nesprávné údaje nebo pokud k faktuře nebude přiložen original dodacího dokladu.
Objednatel je v takovém případě povinen fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode
dne doručení opravené faktury - daňového dokladu Objednateli.

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

12) Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně a provedeny převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy.

Cl. 5 PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

17)Objednatel nabývá práva k užívání předmětu plnění (například licenci k užití počítačového
programu) dnem převzetí předmětu plnění Objednatelem.

18)Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho převzetí, které bude potvrzeno
dodacím dokladem o provedené služb ě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění a
nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele převzetím tohoto plnění. Za
užití předmětu plnění podle první věty se však nepovažuje jeho ověřování a testovaní.

Cl. 6 - SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

1) V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy
či právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za
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každý i započatý den prodlení. Jsou-li povinnosti vyplývající z této smlouvy vyjád řeny
v hodinách, má Objednatel právo uplatnit v ůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
(slovy: pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každou i
započatou hodinu prodlení.

2) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele
k úhradě .

3) Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

4) Smluvní pokuta, vzniklá porušením povinnosti Poskytovatele, nevylučuje užití náhrady
škody, a to v plné výši.

5) Objednatel nemá právo na náhradu škody nebo uplatn ění smluvní pokuty v případech, kdy
ke vzniku Havárie nebo Poruchy došlo v důsledku porušení povinností Objednatele dle Cl.
11, odstavec č . 6 této Smlouvy, nebo kdy prodlení Poskytovatele s plněním povinnosti
nevzniklo prokazatelně jeho vinou, ale např. z důvodu neposkytnutí řádné součinnosti ze
strany Objednatele.

6) Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu
Objednatelem je Poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy.

7) Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany Poskytovatele se nepřipouští.

8) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém je
prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v p řípadě
neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě .

9) Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek, touto smluvní
pokutou utvrzený.

10)Poskytovatel odpovídá v plné výši za jakoukoliv škodu zp ůsobenou Objednateli porušením
povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů. Poskytovatel odpovídá zejména
za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené jiným
protiprávním činem, a škody vzniklé v důsledku vad plnění.

11)Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.

12)Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

el. 7 - UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to dle ustanovení 61.2 odst. 1).

2) Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1)
tohoto článku, resp. 61. 2 odst.1). Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot čena práva z
poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práva z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti a další
ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3) Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit před uplynutím doby uvedené v
odstavci 1) tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby
stanovenými právními předpisy.

4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a
dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení smlouvy.

5) Objednatel je mimo jiné oprávn ěn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:
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a. bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;

b. Poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku
Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými účinky;

c. Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.

6) Za podstatné porušení smlouvy Poskytovatelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Objednatele, se považuje zejména:

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

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

c. realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;

d. nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Poskytovatelem (zejména
předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost
apod.);

e. jiné porušení povinností Poskytovatele, které nebude odstran ěno ani do 30
kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele.

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

a. prodlení Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30
kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;

b. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Poskytovatele.

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

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

10) Objednatel má v případě odstoupení Objednatele od smlouvy (kromě jiného) nárok na
náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.

11) Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

12) V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti ohledně
těch částí předmětu plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

13) V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Poskytovatel povinen do
5 pracovních dnů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení předat Objednateli ty

.0% 4
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části předmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových
kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení předmětu plnění Objednatelem či třetími
osobami.

14)V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon čit předmět
plnění sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem
veškeré části předmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením.

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

16)Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou
se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dosp ěl,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o mlčenlivosti a
ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů .

Cl. 8 - OCHRANA INFORMACÍ

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

2) Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a znezp řístupnit třetím osobám důvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
6.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není
tímto ustanovením dotčena.

3) Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a. veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v souvislosti s touto
smlouvou;

b. informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti
Objednatele;

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

4) Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a. které je Objednatel 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 přístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Poskytovatele;

c. u nichž je Poskytovatel 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 Poskytovateli po uzav ření této smlouvy sděleny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5) Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky odst. 3
výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace
získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.
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6) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní 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 zabezpečit veškeré důvěrné
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

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

8) Poskytovatel 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 mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno na dobu 5 let od ukončení
smluvního vztahu.

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

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

Cl. 9 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1) Poskytovatel je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul
jakýkoliN finanční nebo jiný závazek ve prosp ěch třetí strany, nebo která by jakkoliv
omezovala užití předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v
plném rozsahu odpov ědný za případné následky takového porušení, p řičemž právo
Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

2) Vzhledem k tornu, že součástí předmětu plnění podle této smlouvy jsou po čítačové
programy, či jiné výsledky činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví (dále jen „Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující
ustanovení tohoto článku.

3) V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Poskytovatele,
poskytuje Poskytovatel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní licenci.

4) K částem Licencovaných materiálů, které byly Poskytovatelem vytvo řeny či upraveny na
objednávku Objednatele bez využití standardních produktů Poskytovatele, poskytuje
Poskytovatel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je oprávněn tyto části Licencovaných
materiálů upravovat, a to případně i prostřednictvím třetích osob.

5) V pripadě, že předmět plnění podle této smlouvy nebude Poskytovatelem dokončen nebo
předán Objednateli včas, nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany
Objednatele, je Objednatel oprávněn předmět plnění dokončit, a to i prostřednictvím třetích
osob.

6) Licence k vlastním produktům nebo Licencovaným materiálům Poskytovatele, vytvořeným
coby součást plnění této smlouvy Poskytovatelem podle výše uvedených ustanovení, se
uděluje pro všechny způsoby užití, Objednatel však není povinen licenci využít.

7) Územní ani časový rozsah licence uvedené v přechozím bodu není omezen. Ukončení
podpory či jiných služeb poskytovaných Objednateli Poskytovatelem nemá na trvání licence
vliv.
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8) Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití
Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí.

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

a. Poskytovatel je povinen nejpozději 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 předchozí věty musí být přiložen k
předávacímu protokolu.

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

c. Poskytovatel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným
materiálům bude Objednatel oprávněn bezplatně užívat volně šiřitelný software v
rozsahu nezbytném k plnému využití předmětu plnění dle této smlouvy. Poskytovatel
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 předmětu plnění dle této smlouvy.

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

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

b. Poskytovatel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném
rozsahu, v jakém odpovídá za vady předmětu plnění jako celku.

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

el. 10 ROZHODNÉ PRAVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

1) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

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

el. 11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SANKCE ZA PRODLENÍ S ODSTRANĚNÍM VADY

PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1) Poskytovatel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jeho
funkčnost a to v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání funkčního předmětu
plnění Objednateli.

2) Poskytovatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 15
dnů od prokazatelného nahlášení vady.
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3) V případě prodlení Poskytovatele s plněním práv Objednatele z vad předmětu plnění je
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku č . 6
této Smlouvy.

4) Pokud Poskytovatel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je Objednatel
oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo
zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob. V tomto případě je Objednatel
oprávněn požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s
odstraňováním vad. Uplaměním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele
na odstoupení od smlouvy.

5) Poskytovatel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Poskytovatel zejména odpovídá
za shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a
akceptačním protokolem a za použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této
smlouvy.

6) Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi:

a. nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou
nad rámec úprav schválených Poskytovatelem či uvedených v dokumentaci
předmětu plnění;

b. vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu
plnění, s výjimkou případů, kdy Poskytovatel takové změny schválil nebo kdy
takové změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;

c. obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
předmětu plnění;

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

e. neprovedeným nebo neprováděným zálohováním v rámci infrastruktury Objednatele,
v jejichž důsledku, nikoli však výlučně, nelze provést např. obnovu systémů nebo dat
ze zálohy

7) Lhůty stanovené v Odst. č. 5, 7 a 9 Čl. 1 této Smlouvy neplatí pro případy, kdy Havárie
nebo Porucha vznikla v důsledku vnějších událostí dle Odst. č. 6 tohoto Článku.

8) Objednatel je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u Poskytovatele kdykoliv během
záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není
dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné,
ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

9) Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Poskytovateli do jejich úplného odstranění
Poskytovatelem.

1C) Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z
vadného plnění vyplývající z právních předpisů .

Cl. 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
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3) Podpisy smlouvy mohou být učiněny elektronickými prostředky u obou smluvních stran
s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního předpisu. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že smlouva m ůže být podepsána oboustranně v listinné
podobě nebo oboustranně v elektronické podobě .

4) Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této smlouvy či
v souvislosti s touto smlouvou vzniklé ani tuto smlouvu jako celek, převést povinnosti
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu ani učinit jakékoliv právní jednání, v důsledku
něhož by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

5) V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

6) Poskytovatel je povinen dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), předkládat Objednateli podle
§147a odst. 1 písm. c) ZVZ seznam subdodavatel ů. ve kterém uvede subdodavatele, jímž za
plněni subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným
zadavatelem v jednom kalendářním roce.

7) Poskytovatel je dále povinen dodat jako přílohu uvedenou v předchozím odstavci seznam
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů .

8) Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem

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

10)Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů, které
upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednaní a dohody v této p ředmětné věci, at' už
ústní či písemné.

V Praze dne:

Za Objednatele:

Česká republika - Ministerstvo financí

Ing. Stanislav Sankot

Ředitel odboru Řízení a provoz ICT resortu

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-
IČ :00006947 DIČ :CZ00006947

V Praze dne: DC1 iP 0 1
Za Poskytovatele: `

Ipter'et Projela a.s.

Štčpán Binko

Statutární ředitel
a předseda správní rady
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Ing. 
Jan 
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan 
Fliegl 
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl, 
o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, 
ou=10264, ou=Letenská 15, 
Praha, 118 10, 
ou=Ministerstvo financí, 
title=referent, 
serialNumber=ICA - 10251374 
Datum: 2014.12.12 14:09:15 
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