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Smlouva 
o zajištění technické podpory a servisu páskové knihovny 

Sun StorageTek L700e 
uzavl'ená dle ustanovení § 1746 odst. 2, zák.ona Č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění v 
souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnf pozdějších předpisů jako veřejná 

zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti státn! správy www.gemin.cz 
Č. j.: MF-38578/2015/5901 

Smluvní strany: 

Česká republika - Ministerstvo financl 
se sldlem: Letenská 525/15, 11800 Praha 1 
IC: 00006947, DIC: CZ00006947 

(dále jen ~Smlouva") 

Bankovn! spojeni: Česká národnl banka, pobočka Praha 1 
trsla účtu: 3328001/0710 
Jednajfcl: Viktor Janáček, redite! odboru 59 - Provoz leT a uživatelská podpora 
[D datové schránky: xzeaauv 
(dále jen ~Objednatel") 

a 

Pantech s.r.o. 
Sldlo: TUrkova 2319/5b, 14900 Praha 4 
Zapsaná v obchodnlm rejstrlku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, člslo vložky 
148038 ,den zápisu -18.4.2007, 
Zastoupená: Ing Rajmund Pavla, jednatel 
ICO: 27977315 
DIC: CZ27977315 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.S., Č.Ú. 0-210240096012700 
(dále jen .Poskytovatel") 

(Objednatel a Poskytovatel dále také jako "Smluvnf strany" nebo samostatně jako .Smluvn! stranaU
) 

I, OCEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Účelem této Smlouvy je stanoveni podmlnek pro realizaci předmětu Veřejné zakázky, jak je blíže 
vymezeno v následujlclch odstavcfch Smlouvy. 

2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Poskytovatele zajistit Objednateli technickou podporu a 
servis páskové knihovny Sun StorageTek L700e dále jen .technická a servisnl podpora", která je 
provozována v budově Ministerstva financl - Letenská 15, jejíž specifikace je uvedena v Příloze č. 
1, která je nedflnou součásti této Smlouvy v rozsahu a za podmfnek bllže specifikovaných 
v článku II. této Smlouvy. 

3. Zajištěni technické podpory a servisu páskové knihovny Sun StorageTek L700e spočlvá 
v poskytnutí následujlclch činností: 

• technický servis v rozsahu 5x8 s reakčnl dobou 8 hodin; 
• Odstraněni poruch elektronických a elektromechanických dflů do 32 hodin od zahájení prací na 
opravě (zahájeni pracl na opravě je definováno reakční dobou); 

• Diagnostiku zařízení a analýzu diagnostických údajů; 
• Zajištěni kontroly, údržby a oprav zařízení - kupříkladu výměna namáhaných mechanických dflů 

jako jsou řemeny, přlvodnl vodiče, apod.; 
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• Pravidelnou profylaxi zarlzenl včetně výměn mikrokódů; 
• Služby podpůrných specialistů na uvedená zarlzenl; 
• Dodání a instalaci náhradn!ch driů (dodávané náhradni díly jsou zahrnuty v ceně za předmět 

plněni). Dodané náhradn! dUy mus! být nové, nepouž!vané, věcně a právně bezvadné a musí 
odpovídat právním predpisům a závazným i doporučujícím technickým normám platným 
v České republice. 

4. predmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádné plnění 
jeho závazků dle této Smlouvy Smluvnl cenu způsobem a za podm!nek stanovených v této 
Smlouvě. 

II. PODMíNKY POSKYTOVÁNí SERVISNí PODPORY 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli plnění dle ustanovení čl. I. odst. 2. této 
Smlouvy v pracovn!ch dnech v pracovní době , která činí: 

Po - Pá od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

2. Vznikne-Ii v rámci technické podpory a servisu ze strany Objednatele požadavek na zásah, je 
Objednatel povinen toto provést vždy prokazatelným způsobem, a to formou e-mailové 
support@pontech.cz zprávy, která bude obsahovat podrobnější specifikaci nároku na zásah 
ze strany Poskytovatele (presnou specifikaci závady, př ípadně popis postupů obsluhy, které 
byly před výskytem závady provedeny). Následně po zasláni zprávy je Objednatel povinen 
telefonicky kontaktovat HOT LINE 725386003 

III. MíSTO PLNĚNí A DOBA TRVÁNí SMLOUVY 

1. Mistem plněn! dle této Smlouvy je sidlo Objednatele na adrese: Česká republika - Ministerstvo 
financi - Letenská 525/15, 11800 Praha 1. Objednatel má právo určit i jiné mlsto plněni v 
průběhu smluvn!ho vztahu na základě prokazatelného oznámení Poskytovateli. 

2. Smlouva se uzav!rá na dobu určitou a to od data podpisu Smlouvy do 30.6.2016. 

IV. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje za rádné a včasné poskytování Servisní podpory uhradit Poskytovateli 
fádně a včas Smluvnl cenu ve výši a způsobem uvedeným v článku V. této Smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli fádně a včas maximáln! potfebnou 
součinnost, která je nezbytná pro řádné a včasné plněni povinnosti Poskytovatele podle této 
Smlouvy. 

3. Objednatel je povinen umožnit Poskytovateli přístup na místo plnění dle článku III. odst. 1. 
Smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje přijímat opatreni, která umožni Poskytovateli bezodkladné zahájení 
poskytováni Servisní podpory v mlstě plněni Smlouvy. 

5. V případě, že je Objednatel v prodlení s poskytnutfm součinnosti či plněnlm povinnosti podle 
výše uvedených odstavců, přičemž toto prodlení zcela znemožňuje poskytnuti technické a 
servisní podpory, je Poskytovatel povinen Objednatele o této skutečnosti neprodleně pfsemně 
informovat. Poskytovatel nabidne Objednateli v přiměřené době náhradnl termln, v němž bude 
poskytnuta technická a servisn! podpora dle této Smlouvy. 

6. V prlpadech, uvedených v predchozlm odstavci, se veškeré lhůty a termíny, uvedené ve 
Smlouvě, automaticky prodlužuji minimálně o dobu, po kterou trvaly překážky a okolnosti 
způsobujicf prodlení na straně Objednatele, a dále o dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohla 
být poskytovaná p lnění dle této Smlouvy Poskytovatelem znovu zkoordinována. 

7. Objednatel se zavazuje zabezpečit všechny programy, programovacl úlohy a data, uložené 
pomocí dodaného zarizen! na kazetových datových nosič!ch. V prípadě, že tak neučiní, 
neodpovldá Poskytovatel za takto vzniklé škody. 
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V. POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

1. Poskytovatel je povinen zejména: 

a) f8dně plnit predmět Smlouvy ve Ihůtech a rozsahu stanovém touto Smlouvou; 

b) poskytovat plněni dle této Smlouvy s vynaložením odborné péče a znalosti. 

2. Poskytovatel se zavazuje, že poskytovaná technická a servisn! podpora bude svou technickou 
úrovní odpovldat zadávacím podmlnkam Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu 
informatních a komunikačnfch technologií. 

3. Poskytovatel je povinen si zajistit u Objednatele vet;keré informace o trvajlcfch zárukách či 
k jakémukoliv pfedmětu, k němuž bude poskytována technická a servisn! podpora. Poskytovatel 
je povinen postupovat pri poskytováni technické a servisn! podpory tak, aby v důsledku 
poskytnuti technické a servisní podpory nedošlo k zániku záruky poskytnuté výrobcem či 
dodavatelem. V prlpadě, že k zániku záruky dojde v d ůsledku zásahu Poskytovatele, zavazuje 
se Poskytovatel nahradit Objednateli veškerou f,kodu vzniklou v souvislosti se zflnikem záruky 
(zejména nflklady mimozá:ručních oprav po dobu, po kterou měla trvat zflruka). 

4. Poskytovatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou při plněni této Smlouvy dodržovat 
vef,keré obecně závazné právn! predpisy Ceské republiky, vztahujícl se k vykonflvané činnosti, 
a budou se rldřt organizatrllmi pokyny Oprévněných osob Objednatele. 

VI. CENOVÉ A PLATEBNí PODMíNKY 

1. Za rtldné poskytováni technické a servisnl podpory po celou dobu trván! této Smlouvy se 
Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli Smluvn! cenu uvedenou bez DPH, která byla 
sjednána dohodou smluvních stran podle zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnl 

pozdějf,ích pfedpisů , jako cena maximální a neprekročitelná , a ktertl zahrnuje veškeré nflklady 
Poskytovatele spojené s plněn lm pl'edmětu Smlouvy (tj. napr. náklady na dopravu atd.). Smluvnl 
cena byla dohodou Smluvních stran stanovena ve výši (dflle jen .Smluvnl cena"): 

bez DPH 429 000.· Kč 

slovy (ttyNstadvacetdevěttislc korun). 

DPH 21% 90 090,· Kč. 

slovy (devadesattislcdevadesflt korun), 

včetně DPH 519090,· Kč 

slovy (pětsetdevatenécttisfcdevadesat korun), 

2. Smluvní cena uvedená v odstavci 1. tohoto článku zahrnuje následujlcl čaSU: 

a) cenu malntenance na páskovou knihovnu Sun StorageTek L700e: 

bez DPH 369 000.- Kč 

slovy (trista§edesátdevěttisfc korun). 

DPH 21% 77 490,- Kč, 

slovy (sedmdesátsedmtisfcčtyristadevadesát korun), 

včetně DPH 446490.- Kč 

slovy (čtyristačtyficetšesttislcčtyl'istadevadesát korun, 

b) cenu servlsni podpory: 

bez DPH 60000,- Kč 

slovy (§edesáttlslc korun), 
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DPH 21% 12600,· Kč, 

slovy (dvanácttisícšetset korun), 

včelně DPH 72 600,· Kč 

slovy (sedmdesátdvatisícšestset korun), 

3. Cena maintenance bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem 
do 15-ti dni po podpisu smlouvy. Cena servisn! podpory bude Objednatelem uhrazena na 
základě faktury vystavené Poskytovatelem vždy za každé jednotlivé uplynulé čtvrtletí, resp. za 
každé 3 měsíce počitáno ode dne podpisu Smlouvy, řádného a včasného poskytování 
Předmětu plnění. Fakturu za predmětné čtvrtletí vystaví Poskytovatel nejdríve následující den 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění , kterym je poslední den čtvrtletního intervalu Faktura 
bude za jednotlivé čtvrtletnf (3 měslčnl) obdobl vystavena na částku 20 000,- Kč bez DPH, tj. 24 
200,- Kč včetně DPH (dále jen "Oliči Cena~). V prípadě neposkytování Pfedmětu plnění po 
dobu celého čtvrtletl (3 měslcCJ) se tást Ceny poměrně krátí. 

4. Vystavené faktury musí obsahovat: 

a) Uvedení Oliči ceny a datum její splatnosti, 
b) evidenčnl člslo Smlouvy MF, uvedené v záhlavl, které slouží jako identifikátor platby, 
c) úplné bankovn! spojeni Poskytovatele, 
d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších pfedpisCJ, 
e) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského 

zákoníku. 

5. Pfílohou faktury musf být Objednatelem podepsaný pfedávacllpřejímací čtvrtletní protokol , 
vztahující se k fakturovanému obdobl. 

6. Faktura je splatná do tnceti (30) dnů od doručeni řádně vystavené faktury Objednateli. 

7. V pflpadě, že faktura nebude mlt odpovidajlcl náležitosti podle zákona nebo nebude vystavena 
v souladu s touto Smlouvou (napt. bude chybět pfiloha uvedená v odst. 4. tohoto článku), je 
Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplněni či opravě Poskytovateli, aniž se 
dostane do prodlení se splatností; v takovém prlpadě se lhůta splatnosti stavl a nová lhůta 
splatnosti v délce tl'iceti (30) dnů počne plynout ode dne doručeni opravené faktury. 

8. Ohradu Smluvn! ceny (resp. Oliči ceny) je Objednatel povinen provést v korunách českých 
bezhotovostnlm ptevodem na bankovnl účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. 
Poskytovatel se zavazuje neprodleně plsemně oznámit Objednateli změnu bankovnlch údajCJ 
Poskytovatele, uvedených v této Smlouvě, pfičemž takto oznámena změna je účinná od 
okamžiku doručeni oznámeni Objednateli. Jiné bankovnl spojeni, uvedené na faktuře, má 
pfednost pred bankovnlm spojenlm, uvedenym v záhlavl této Smlouvy. 

9. Daň z pridané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z ptidané 
hodnoty, ve znění pozdějších pi'edpisů, ke dni uskutečněni zdanitelného plněni. 

10. Smluvnl cena, resp. OličI cena, se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání odpovídající 
částky z bankovnlho účtu Objednatele na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. 

11. Splněn lm jakéhokoliv finančního závazku, spojeného s plněn lm dle této Smlouvy, se rozuml 
okamžik odesláni částky na bankovnl účet druhé Smluvnl strany, uvedený v záhlavl této 
Smlouvy. 

VII. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

1. V případě prodlenl Poskytovatele s plněn ím jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy, má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z celkové 
Smluvnl ceny uvedené v čr. VI. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodleni. 

2. Poskytovatel je povinen v pfipadě oprávněného uplatnění takového nároku Objednatele 
smluvní pokutu v dané výši uhradit, a to do 7 (slovy: sedmi) dnů od prokazatelného doručení 
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pisemné ~y k úhradě této smluvn i pokuty od Objednatele Poskytovateli. Opakované 
oprávněné uplatněni této pokuty Objednatelem může být soutBsně důvodem k odstoupeni od 
Smlouvy ze strany Objednatele. 

3. Nenl-Ii stanoveno jinak, rldl se odpovědnost Smluvnlch stran pfíslušnýml ustanovenlmi 
Občanského zákon fku. 

4. pri nedodrženi terminu splatnosti rádně vystavené faktury Objednatelem je Poskytovatel 
oprávněn požadovat zaplaceni úroku z prodlenl ve výši stanovené právnlmi pfedpisy. 

5. Zaplaceni smluvnl pokuty vzniklé porušenlm povinnosti Poskytovate~ nevylučuje právo 
Objednatele domáhat se náhrady tkody, a to v plné výši 

6. Poskytovatel odpovldá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 
povinnostf vyplyvajlc!ch ze Smlouvy či právnlch pf'edpisů . Poskytovatel odpovldá zejména za 
škody způsobené porušenlm ustanoveni této Smlouvy, škody způsobené jiným protiprávnlm 
činem a škody vzniklé v důsledku vad plněnI. 

7. Jakákoliv ustanoveni týkající se omezeni výše či druhu náhrady škody se nepfipouštf. 

VIII. OCHRANA INFORMACi 

1. Obě Smluvnf strany berou na vědomi, že Ofiginál podepsané Smlouvy bude v elektronické 
podobě zvefejněn na intemetových stránkach Ministerstva financi , a to bez časového omezeni. 

2. Obě Smluvn! strany se zavazuji udržovat v tajnosti a znepl'fstupnit tretím osobám diskrétnl 
informace Uak jsou vymezeny nlže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném pflstupu k informac!m, ve zněn! pozdějšlch predpisů, nen! tímto ustanoven lm 
dotčena. 

3. Za diskrétnl informace se považuJí veškeré následuj!c! informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Smluvnlmi stranami v souvislosti s touto Smlouvou; 

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

c) veškeré dalšl informace, které budou Smluvn! stranami označeny obecně jako diskrétní. 

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

a) které je Objednatel povinen poskytnout tretlm osobám podle zákona e. 106/1999 Sb. , o 
svobodném prlstupu k Informacím, ve zněn! pozdějšich pi'edpisů; 

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a vefejně prlstupnými jinak, než porušenfm právnlch 
povinností ze strany Poskytovatele; 

c) u nk:hž je Smluvn' strana schopna prokázat, že j i byly známy ještě pfed přijetlm těchto 
informaci od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmlnky, že se na tyto infom1ace 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

d) které budou Smluvn! strané po uzavi'enl této Smlouvy sděleny bez závazku mleenlivosti tratí 
stranou, jet rovnět nen! ve vztahu k nim nijak vázána; 

e) jejichž sděleni se vyžaduje ze zákona. 

5. Smluvní strany se zavazuji, že nezprlstupnl jakékoliv třetf osobě dlskrétnl informace druhé 
Smluvn! strany bez jej!ho předchozfho p!semného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že 
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečenf těchto informacI. Poskytovatel je povinen 
zabezpečit veškeré diskrétni informace Objednatele proti odcizeni nebo jinému zneužitf. 

6. Poskytovatet se zavazuje, te diskrétní informace užije pouze za účelem plněni télo Smlouvy. 
Jiná použiti nejsou bez predchozího plsemflého svoleni Objednatele pNpustná. 

7. Poskytovatel je povinen svého prlpadného subdodavatele zavázat povinnosti mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 
vztahu zavázán sém. 

8. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno na dobu neurčitou. 

5 



9. Za prokázané porušeni ustanoveni v tomto článku má druhá Smluvní strana právo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

10. V pripadě, že některá ze Smluvnich stran porušl některou z povinností vyplývajicich z tohoto 
článku, je druhá Smluvni strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 
Kč (slovy: jedno sto tisic korun českých) za každý pflpad porušeni. Zaplacen!m smluvni pokuty 
nenl dotčeno právo na náhradu škody, a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 
sedmi (7) dnů od doručeni pfsemné výzvy oprávněné Smluvní strany povinné Smluvnl straně. 

IX. PRÁVA DUŠEVNíHO VLASTNICTVí 

Poskytovatel prohlašuje, že jakékoliv plněni dle této Smlouvy je bez právních vad, zejména že 
nen! a nebude zatrženo žádnými právy tfetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv 
finanční nebo jiný závazek ve prospěch tfetí strany. V prlpadě, že bude toto oznámení nepravdivé, 
je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za pflpadné následky takového jednání, pfičemž 
právo Objednatele na pflpadnou náhradu škody a smluvnl pokutu zůstává nedotčeno. 

X. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENí SPORŮ 

1. Tato Smlouva se MI právnrm i'ádem České republiky. V záležitostech touto Smlouvou 
neupravených se právni vztah mezi Smluvnimi stranami fldl Občanským zákoníkem. 

2. Veškeré pfipadné spory mezi Smluvnimi stranami, které by v budoucnu vyplynuly z této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

XI. ZÁRUČNí PODMINKY 

1. Záručni doba ve vztahu k Pfedmětu plnění běžl ode dne poskytnuti konkrétního plnění (servisní 
nebo technické podpory), a to v délce dvaceti čtyf (24) měsfců. 

2. Poskytovatel se zavazuje v záručnl době bezplatně odstranit vady poskytnuté technické a 
servisnf podpory a to do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného nahlášeni vady. 
Poskytovatel je povinen takovéto vady odstranit opravou nebo opětovným provedenrm 
technické a servisnl podpory. 

3. V pfipadě provedeni výměny vadného dílu za nový, jsou podmlnky záruky tohoto nového dílu 
totožné, jako jsou záručni podmrnky Sun Storage Tek, do kterého byl nový díl nainstalován. 
V pflpadě, že k Sun Storage Tek se nevztahuje žádná záruka, Poskytovatel se zavazuje 
k novým dnům poskytnout záručni dobu podle odst. 1. v délce 24 měsiců. 

4. V pfipadě prodlenr Poskytovatele s plněnlm práv Objednatele z vad pfedmětu plněni je 
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu uvedenou v čl. VII odst. 1. této 
Smlouvy (Sankce a náhrada škody). 

5. Pokud Poskytovatel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je Objednatel 
oprávněn odstranit vady nebo zajistit technickou a servisn! podporu sám nebo prostrednictvím 
tfetfch osob a požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s 
odstrar"lovánim vad. Uplatněn lm práva podle tohoto článku nenl dotčeno právo Objednatele na 
odstoupeni od Smlouvy. 

6. Pokud Objednatel nemůže pfedmět plněni nebo jeho část pro vady uživat, prodlužuje se záruční 
doba o dobu od oznámení vad Poskytovateli do jejich úplného odstraněni Poskytovatelem. 

7. Právy vyplývajlcrmi z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele 
vůči Poskytovateli z vadného plnění vyplývajicl z právnlch predpisů. 

XII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Každá ze Smluvních stran je povinna jmenovat osobu oprávněnou jednat ve věcech této 
Smlouvy (dále jen "Oprávněné osoby~). 

2. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za pflmý následek změnu nebo 
ukončeni Smlouvy nebo změnu jejího pfedmětu. 
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3. Smluvnl strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavl'eni dodatku ke 
Smlouvě, jsou v~ak povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu plsemně prokazatelně 
upozornit. Změna Oprávněných osob je ůčinná dnem prokazatelného doručeni oznámeni druhé 
Smluvni straně, nanl-li v oznámeni uvedeno datum pozdějšr. 

4. Smluvni strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, které budou za Smluvní 
strany jednat ve věcech niže uvedených: 

Za Objednatele: 
Ve věcech obchodnlch: 
Ing. Milan Let 
tel. 
e-mail: 

+420 257 044 t 56 
milan.let@mfcr.Cz 

Ve věcech věcného plněn'. hlá$enl závad a podpisu etvrtletnlho protokolu: 
Ing. David Hrdý 
tel. +420257042 512 
a-mail : david.hrdy@mfcr.cz 

I.ng. Jiff Pecka 
tel. +420257042242 
e-mail: jiri.pecka@mfcr.cz 

Za Poskytovatele: 
Ve věcech obchodnlch: 
Ing. Květoslav Němec 
tet. +420602215779 
e-mail: kvetoslav.nemec@pontech.cz 

Ve věcech věcného plněn!. r~nl závad pfedávé.ol protokolu 
Milan Sýkora 
tel. 
e-mail: 

+420 602 362 796 
mitan .sykora@pontech.cz 

XILL UKONeENI SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavfrá na dobu určitou, která je uvedena v čl. III . odst. 2. této Smlouvy. 
2. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit pfed terminem uvedeným v odst. 1. tohoto 

článku písemnou dohodou obou Smluvních stran a dalSimi zpusoby stanovenými právnlmi 
pl'edpisy. 

3 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit ocl Smlouvy z důvodu uvedených v této Smlouvě 
a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v pNpadě podstatného porušeni Smkluvy. 

4. Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujiclch pNpadech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele; 

b) Poskytovatel podá insolvenčnf návrh jako dlužnik a bude následně rozhodnuto 
o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnuU s 
obdobnými ůčlnky; 

c) Poskytovatel bude odsouzen za ůmyslný trestný čin. 

5. Za podstatné poruS9ní Smlouvy Poskytovatelem, které je duvodem pro odstoupeni Smlouvy ze 
strany Objednatele, se považuje zejména: 

a) pradlenl Poskytovatele s dodánfm ptedmětu plnění o vice jak deset (10) ltalendárn;ch 
dni po terminu plnění; 

b) poruSenl povinnosti Poskytovatele odstranit vady pťedmětu plněni ve I hutě deseti (10) 
kalendárnlch dni od jejich oznámeni Objednatelem; 

c) realizace pfedmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právnfmi pfedpisy; 
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d) nedodržováni jiných závazných dokumentů či predpisů Poskytovatelem, 

e) jiné porušeni povinností Poskytovatele, které nebude odstraněno ani do triceti (30) 
kalendámich dni od prokazatelného doručeni výzvy Objednatele. 

6. Za podstatné porušeni Smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupeni od Smlouvy 
ze strany Poskytovatele, se považuje: 

a) prodleni Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o vice jak tl'icet (30) 
kalendárnfch dni, pl'ičemž nárok na úrok z prodlení neni tímto ustanovenlm dotčen; 

b) prodlení Objednatele s poskytnutim součinnosti o vice než tricet (30) kalendárnich dní 
od prokazatelného doručeni plsemné výzvy Poskytovatele. 

7. V prlpadě odstoupeni podle odst. 5 písm. a), b) či e) tohoto článku je po marném uplynuti 
prlslušné lhůty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv 
sankci ze strany Poskytovatele. 

8. Odstoupeni od této Smlouvy musl být plsemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanoveni 
této Smlouvy či právnlch predpisů, které zakládá oprávněni od Smlouvy odstoupit. 

9. Smluvnl vztah skonči dnem doručeni oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvnl 
straně, nebo dnem uvedeným v oznámeni. 

10. Odstoupeni od této Smlouvy či jiné ukončení smluvnfho vztahu založeného touto Smlouvou se 
nedotýká práva na zaplaceni smluvnl pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na 
náhradu škody, ujednáni o mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednáni, které má vzhledem ke 
své povaze zavazovat Smluvnl strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednáni o 
způsobu rešenf sporu. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI 

1. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci predmětu této Smlouvy, a 
nahrazuje veškeré predešlé plsemné či ústní dohody učiněné ve věci predmětu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že z dosavadnl či budouci praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či obecných zvyklostí v odvětvl týkajlclm se predmětu Smlouvy nebudou dovozována 
žádná dalši práva a povinnosti nad rámec práva povinnosti z této Smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jim stalo po uzavřeni této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanoveni této Smlouvy, nevyplývá-Ii z donucujících ustanovení 
právnlch predpisů jinak. Smluvnl strany se zavazuji bez zbytečného odkladu po výzvě 
kterékoliv Smluvnl strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a 
vynutitelným ustanovenfm, které je svým obsahem nejbližšl účelu neplatného či nevynutitelného 
ustanovení. 

4. Obsah práva povinnosti Smluvnlch stran z této Smlouvy se vykládá v prvé radě vždy podle 
jazykového vyjádreni jednotlivých ustanoveni Smlouvy. K úmyslu jednajlclho lze prihlédnout, 
jen neni-Ii v rozporu s jazykovým vyjádrenlm ustanovenI. Teprve v prlpadě nejasností ohledně 
významu jazykového vyjádreni jednotlivých ustanoveni se použiji ostatn! zákonná pravidla pro 
určeni obsahu práva povinnosti Smluvnich stran. 

5. Jestliže kterákoli ze Smluvnlch stran prehlédne nebo promine jakékoliv neplněni, porušeni, 
prodleni nebo nedodrženi nějaké povinnosti vyplývajíci z této Smlouvy, pak takové jednáni 
nezakládá vzdáni se takové povinnosti s ohledem na její trvajícl nebo následné neplněni, 
porušeni nebo nedodrženi a žádné- takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, 
pokud nebude pro každý jednotlivý prlpad vyjádreno písemně. 

6. L:ádná ze Smluvnich stran nemůže bez předchozlho plsemného souhlasu druhé Smluvni strany 
postoupit svá práva a povinnosti plynoucl z této Smlouvy treti straně, a to ani částečně. 

7. Měnit či doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze formou pisemných dodatků, které musi být 
ručně podepsány oběma Smluvnlmi stranami. Jiná ujednáni jsou neplatná. Plsemná forma se 
-pro účely tohoto ustanoveni nepovažuje za dodrženou v prlpadě jednání učiněného 
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujlclmi zachyceni obsahu a určeni 
jednajlci osoby. 
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8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejfho podpisu oběma Smluvnlmi stranami. 

9. NedUnou součásti této Smlouvy je jejl nésledujici pi'i/aha: 

priloha 1 - Konfigurace knihovny l700e 

10. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenlch s platnosti originálu. Každá ze 
Smluvnlch stran obdržl po jednom (1) vyhotoveni. 

11 . Smluvnl strany prohlašuji , že si tuto Smlouvu pi'ečetly , že byla uzavrena po vzájemném 
projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle , určitě, vltdně a srozumitelně, nikoli v Usni za 
nápadně nevýhodných podmlnek a toto potvrzují svým podpisem. 

Poskytovatel: 

'1' )G {O·~ft;-
v .. .... t~ .~ .... dne ...................... . 

Pontech • . r .o . 

ing. Rajmund Pavla 

jednatel 

rfii.t: TECH. 

Objednatel: 

lJ. ... Z&- 2 q. ;.l lrllj -
V ...... ................. dne ......... ....... ...... . 

.ěeská republika - Ministerstvo financi 

Viktor Janáeek 

reditel odboru 59· Provoz leT a uživatelská 
podpora 

Ministerstvo financ[ 
1 j 8 I ti ~rdb' I . letenská] S 

-le~ 

I't~ oo'ů~~~'\' tne: CZ00006947 
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Pnloha č. 1 Konfigurace knihovny L700e 

PoIotl<a Popis 1<5 

L700-E70 Automated Tape library, Cartridge Capacity up to 690 , 

Sun StorageTek 
T10000A drive with 4Gb Fibre Channel interface and 2 short wave 

T10000A ports for the L700 and SL8500 with 500GB capacity and 120MB/s I 
throughput, ROHS-5 
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