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črslo smlouvy MF 

9009/093/2015 
TOIO čisto Uowidlife přifalcturaci 

Smlouva 
o zaj ištěni úprav 

Informačního systému pro Státní dozor nad Penzijními 
společnostmi "lS SDPF" 

(dále jen "Smlouva") 
uzavfená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoru'k, ve zněni 

pozdějších předpisů, (dále jen "Občanský zákoník") a v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpi sů, jako veřejná zakázka malého rozsahu 

zadaná 

I 

Objednotel: 
Sídlo: 

Jednající: 

IČO: 
DiČ: 

Bankovní spojení: 
ID datové sebránky: 

Odpovědný pracovník: 

dále též jen: 

Poskytovatel: 

Sídlo: 

v zastoupení: 
IČ: 

OlČ: 
Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 
Odpovědný pracovník: 

dále též jen: 

na E-tržišti státní správy www.gemin.cz 
č.j.: MF-5490Sn015/3S0l 

Smluvo( strany 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15,11810 Praha I 
Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38- Rozvoj ICT 

00006947 

CZOO006947 

ČNB, Praha I, Č.Ú. 332800110710 
xzeaauv 
Ing. Milan Let, vcdoucl oddělení 5901 

Ing. Zdeňka Máchová, vedoucí oddělení 3801 

"Objednatel" 

a 

Asseco Centra) Europe, a.s. 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném: 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 
Budějovická 778/30, 14000 Praha 4 

představenstvo jako s1atutámi orgán 
27074358 
CZ27074358 
československá obchodní banka, a. s .. 
1657960/0300 
Ing. Jan Hanzl 
Ing. Václav Hořeňovský 
"Poskytovatel" 



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Účelem této Smlouvy je stanovení práva povinností Smluvn[Ch stran při realizaci veřejné 
zakázky na zaj ištění podpory provozu a rozvoje Informačního systému pro Státní dozor nad 
Penzijními společnostmi. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 . Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit úpravu informačnrno 

systému doplňkového penzijního spoření j ako infolTI1ační systém veřejné správy (dále 

jen "IS SDPF") v rozsahu. jakje dále specifIkován: 

2.2. Předmětem této Smlouvy je: 

a) Úprava režimu připojování smluv pro Stav připojištění = 52 a Stav spoření = 52. Pro 
Stav připojištění = 52 a Stav spoření = S2 umožnit připojení předcházející smlouvy 
účastníka ke smlouvě následně převedené hromadným převodem, kdy smlouva po 
hromadném převodu není ještě ukončena. 

b) Úprava zobrazení historie zpracování vět li případů se Stav připojištění = 59 a Stav 
spoření = 59. Rozšířit historii zpracování vět pro Stav pfipojištění = 59 a Stav spoření 
= 59 o informace o přejímajícmo PF, resp. PS - v historii zpracovaných vět zobrazit 
obsah položky "Předchozí IČ", tedy IČ přejímajícího PF, resp. PS. 

c) Úprava záznamů o kontrole smlouvy vzhledem k rozšíření položky "Typ 
kontroly" .Rozlišit Typ kontroly "Nárok podle § 2 zákona č. 4211994" a nový "Nárok 
na SP podle § 13 zákona č. 427/2011". 

d) Úprava a rozšíření statistických údajů v Doplňujících údajích. Rozdělení stávajícího 
intervalu výše příspěvku 1500 - 1999 Kč v sestavách podle výše příspěvku na 
intervaly zachovávající předchozí odstupňováni po 100 Kč, tj. 1500 7 1599 Kč, 1600 -
1699 Kč. 1700 - 1799 Kč, 1800 - 1899 Kč, 1900 • 1999 Kč; 

e) Poskytování informace o neúspěšných pokusech penzijních společnosti o předání 
informace o založení nové smlouvy. Zpřístupnění infonnace o neúspěšných pokusech 
penzijních společnosti o předání informace o založení nové smlouvy o penzijním 
připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření Stavem připojištění, spoření = 2 
v prohlížení pro pracovníky státního dozoru. 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Smlouva se uzavírána dobu určitou od podpisu smlouvy na 3 měsíce. 

3.2. Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele na adrese Česká republika -
Ministerstvo fInancí , Letenská 15, 118 10 Praha 1 (dále jen "místo plnění"). 
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4. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

4.1. Celková cena za předmět plnění (dále jen "Cena"), uvedená ve Smlouvě se skládá z 
jednotlivých dílčich cen za Předmět plněni a je sjednána dohodou smluvních stran 
podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou 
nepřekroěitclnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu 

Smlouvy. 

4.2. Cena za celé období trvání Smlouvy čini: 

bez DPH 

DPH 

včetně 21 %DPH 

448000 Kč, 
slovy (čtyřistačtyficetosmtisíc korun českých), 

21%,94080 Kč, 
slovy (devadesatčlyřitislcosmdesát korun českých), 
542080 Kč, 
slovy (pětsetčtyřicetdvatislcosmdesát korun českých). 

4.3. DPH bude Poskytovatelem fakturována ve vý~i podle daňových předpisů upravujících 
výši DPH platných v době plněni příslušné části předmětu této Smlouvy. 

4.4. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění uvedenou v odstavci 4.2. 
tohoto článku (tedy vystavit fakturu - daňový doklad) následujicí den po převzetí 
předmětu plnění bez vad a nedodělků a potvrzení .,dodacího dokladu" (předávací a 
akceptační protokol) o předmětu plněni oprávněným zástupcem Objednatele v místě 
plnění a to nejdéle do lSti dnů ode dne, kdy vznikla povinnost pf1mat daň nebo 
uskuteěněni plněnI. 

4.5. Vystavený daňový doklad / faktura musí obsahovat: 

4.5.1. rozpis položek předmětu plněni přesně dle Smlouvy, 

4.5.2. uvedení jejich jednotkových cen, 

4.5.3. zakázkové číslo Smlouvy, které slouži jako identifikátor platby, 

4.5.4. úplné bankovnl spojení dodavatele, 

4.5.5. veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, 

4.5.6. informace povinně uváděné na obchodnlch listinách na základě § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku. 

4.6. Spoleěně s fakturou - daňovým dokladem je Poskytovatel povinen předložit dodací 
doklad, který musí obsahovat jednoznačné označení předmětu plnění, a to včetně 
přesných názvů položek, jejich počtu a jednotkové ceny. Dodací doklad připojený k 
faktuře musí obsahova.t předepsaná jména zástupců obou smluvních stran a musí být 
těmíto zástupci vlastnoručně čitelně podepsán. 

4.7. Cena plněni je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury -
daňového dokladu Objednateli. 
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4.8, V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Objednateli 

nejpozději do 18.12., nedohodnou-li se smluvní strany pisemně jinak. 

4.9. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouvě, pokud 

nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, pokud na faktuře budou 

uvedeny nesprávné Udaje nebo k faktuře nebude při10žen originál dodacího dokladu. 

Objednatel je v takovém případě povinen fakturu Poskytovateli před uplynutim lhůty 

splatnosti vrátil Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti (30) dnů začne plynout 

ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu Objednateli. 

4.10. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovně:! veškeré cenové údaje 

budou uvedeny v této měně. K p1athé dojde bezhotovostně převodem na účet uvedený v 

záhlaví Smlouvy a podle údajů na vystaveném daňovém dokladu. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

5.1. Každá 'Zl:. Smluvních stran jmenuje osobu, která hude oprávněna kjednáni za Smluvní 

stranu ve všech věcech (dMe jen "Oprávněná osoba"). 

5.2. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za pfímý následek změnu 

nebo ukončení Smlouvy nebo změnu jejího předmětu. 

5.3 . Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření 

dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu 

písemně prokazatelně upozornit. Změna Oprávněných osob je účinná dnem 

prokazatelného doručení omámení druhé SmJuvní straně, není-H v oznámení uvedeno 

datum pozdější. 

5.4. Smluvní strany se dohodly na dá1e uvedených Oprávněných osobách, které budou za 

Smluvn! strany jednat: 

5.5. Oprávněné osoby Objednatele (provozní pracovníci): 

s""" 

Ing. Zdeňka Máchová, vedouc! oddělení 3801 - Kompetenční systémy 

tel.: 257 043 057, e·mail: ZdenkaMachova@mfcr.cz 

Ing. Milan Let, vedoucí oddělení 5901 - Provoz a uživatelská podpora lS, 
tel. 257 044 156, e·mail: Milan.Let@mfcr.cz 

Oprávněné osoby Poskytovatele (provozní pracovníci): 

Ing. Jan Hanzl 
tel: +420 603 875 888, e-mail: jan.hanzl@asseco-ce.com 

log. Václav Hořeňov,ký 

tel: +420 604 295 665, e·mail: vaclav.horenovsky@asseco-ce.com 
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6. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SMLOUVY 

6.1. Fonnální předávání předmětu plněn! bude probíhat v sídle Objednatele, a to po částech 

odpovídajících fakturačním skupinám. 

6.2. Před uskutečněn!m předání předmětu plnění bude Poskytovatel prokazatelně 

infonnovat oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve Smlouvě v čl. 5 o 
připravenosti k předání. Datum převzetí musí být stanoveno po projednáni se 

oprávněným pracovníkem Objednatele tak, aby mezi doručením oznárnelÚ o dokončení 

a datem převzetl uplynulo nejméně pět (5) pracovních dni. 

6.3. Předán! předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným 
zástupcem Objednatele v místě plněni . 

6.4. Předmět plnění lze považovat za dokončený pouze v případě, že: 

6.4.1. nemá žádné vady, a to především právní ani věcné; 

6.4 .2. je způsobilý k úěelu, který vyplývá ze zadávací doknmentace veřejné zakázky, 
Smlouvy, doknmentů předaných Poskytovateli či Poskytovateti znárných; 

6.4.3. předmět plnění rriá vlastnosti ujednané ve Smlouvě a vlastnosti, které 
Objednatel očekává s ohledem na povahu předmětu plnění; 

6.4.4. vyhovuje bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé II obdobných 

produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám 

Objednatele v oblasti bezpečnosti a provo:m informačních a komunikačních 
technologií; 

6.4.5. je plně kompatibiln! s technickým vybavenim pracovíště Objednatele. 

6.5. V plípadě neposkytnuti nezbytné součinnosti Objednatele lze po vzájemné dohodě 

prod1oužit termín plnění Smlouvy. Dohoda podle předchozí věty musí být písemná a 
musí mít formu dodatku k této Smlouvě. 

7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE PODMIŇUJÍCÍ PLNĚNÍ POSKYTOVATELE 

7.1. Objednatel je povinen zajistit přístup do budovy svého sídla a HW i SW přístup I 

k systémům, oa kterých je lS SDPF provozován, pro určené pracoVJÚky Poskytovatele 

v rozsahu nutném pro naplněni předmětu této Smlouvy. Poskytovatel je povinen v místě 

sídla Objednatele dodržovat předpisy a směrnice Objednatele, se kterými bude 
Objednavatelem seznámen. 

7.2. Objednatel je povinen zajistit stav prostředí, na kterém je provozován IS SDPF 

odpovídající stavu ke dni uzavření Smlouvy. Změny prostředí, na kterém je 

provozovaný 18 SDPF podléhají souhlasu Poskytovatele, i když tyto změny nejsou 

prováděny v přimé souvislosti s provozem 18 SDPF. Tento souhlas musí být potvrzen 

odpovědnými pracovníky Objednatele a Poskytovatele. 
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8. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČí ŠKODY 

8.1. Objednatel nabývá právo k užívání předmětu plněni (resp. jeho jednotlivé části) dnem 
převzetí předmětu plnění Objednatelem. 

8.2. Objednatel nabývá vlastnického práva k hmotným předmětům plnění (resp. jeho 
jednotlivým částem) dnem převzetí předmětu plněni. 

8.3. Objednatel je oprávněn užívat předmět plněni (resp. jeho jednotlivé části) od data jeho 
převzetí, které bude potvrzeno dodacím dokladem oprávněným zástupcem Objednatele 

v llÚstě plnění. Nebezpečí škody na předmětu plněni přechází na Objednatele převzetím 

tohoto plněni. Vzhledem k tomu, že je dle Smlouvy plipustné předání a převzeti 
předmětu plněni po částech, je Objednatel oprávněn užívat jednotlivé části předmětu 
plněni od data převzetí takových částí. Za užití předmětu plnění podle první věty se 
však nepovažuje jeho ověřování a testování. 

9. SANKCE - SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENí 

9.1. V případě prod1ení Poskytovatele s plněním jakékoliv povinnosti v termínu 
vyplývajícím 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 

měsíčního plnění předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

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

9.3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští. 

9.4. Smluvní pokuta, vzniklá porušením povinnosti Zhotovitele, nevylučuje užiti náhrady 
škody, a to v plné výši. 

9.5. Při nedodržení termÚ1u splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu 
Objednatelem je Poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, I 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

9.6. Jakékoliv omezování výše případných sankci 'li:, strany Poskytovatele se nepřipouští. 

9.7. 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 případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve Smlouvě. 

9.8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený 
smluvní pokutou. 

10. NÁHRADA ŠKODY 

10.1. Poskytovatel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 
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povinnosti vyplývajících ze Smlouvy či právních předpisů. Poskytovatel odpovidá 
zejména za škody způsobené porušením ustanovení této Smlouvy, škody způsobené 
jiným protiprávním činem a škody vzrtiklé v důsledku vad plněnJ. 

10.2. Jakákoliv ustanovení týkajicí se omezeni výše či druhu náhrady škody se nepřipouští. 

10.3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští. 

11. OCHRANA INFORMACí 

11.1. Obě Smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v 

elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí, a to bez 
časového omezení. 

11.2. Obě Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a znepřístupnit třetún osobám 
diskrétní informace Gak jsou vymezeoy nJže). Povinnost poskytovat informace podle 
zákona Č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve mění pozdějších 

předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

11 .3. Za diskrétní informace se považují veškeré následující infonnace: 

a) veškeré infonnace poskytnuté Smluvními stranamj v souvislosti s touto Smlouvou; 

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

c) veškeré další infonnace, které budou Sm1uvnimi stranami označeny obecně jako 
diskréml. 

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

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 10611999 Sb., 
o svohodném 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 Smluvní strana schopna prokázat, že jí byly známy ještě před přijetím . 
těchto informaci od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmínky, že se oa tyto 
informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

d) které budou SmluvnJ straně po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž neni ve vztahu k nim nijak vázána; 

e) jejichž sdělenJ se vyžaduje ze zákooa. 

11 .5. Smluvn1 strany se zavazuj i. že nezpřístupní jakékoliv třetl osobě diskrétní infonnace 
druhé SmJuvnf strany bez jejího předchozího pisemného souhlasu, a to v jakékoliv 
formě, a že podrtiknou všechny oezbytné kroky k zabezpečeoí těchto informací. 

Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré diskrétnf infonnace Objednatele proti 
odcizeni nebo jinému zneužití. 

11.6. Poskytovatel se zavazuje, že diskrétní infonnace užije pouze za účelem plněni této 
Smlouvy. Jiná použití nejsou bez předchozího písemného svoleni Objednatele 
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připustná. 

11.7. Poskytovatel Je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je 

v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

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

11 .9. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá Smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

11.10.V případě, že některá ~ Smluvních stran poruší některou z povinnosti vyplývajících z 

tohoto článku, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve 

výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý připad porušení. 

ZaplacenÚll smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to v plné výši. 

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy 

oprávněné Smluvní strany povinné Smluvní straně. 

12. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

12.1. Poskytovatel je povinen zajistit, aby předmět plnění dle této Smlouvy byl bez právních 

vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele 

vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by 
jakkoliv omezovala užití předmětu plněni. V případě porušeni tohoto závazku je 
Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, 
přičemž právo Objednatele na připadnou náhradu škody a smluvní pokutu zi!gtává 

nedotčeno. 

12.2. Součástí předmětu plnění podle této Smlouvy jsou i počítačové programy či jiné 
výsledky činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
(dále jen "Licencované materiály"), pro jejich užití platí následující ustanoveni tohoto 
článku. 

I 
12.3. Součástí Licencovaných materiálů jsou i standardní produkty Poskytovatele nebo I · 

třetích stran, kjejichž užiti Poskytovatel poskytuje Objednateli nevýhradní, časově a 

územně neomezenou licenci. 

12.4. K částem Licencovaných materiál~ které byly Poskytovatelem vytvořeny či upraveny 
na objednávku Objednatele, poskytuje Poskytovatel Objednateli výhradní časově a 
územně neomezenou licenci. Objednatel je oprávněn tyto části Licencovaných 
materiálů upravovat, a to případně i prostřednictvím třetích osob. 

12.5 . V připadě, že předmět plnění podle této Smlouvy nebude Poskytovatelem dokončen 

nebo předán Objednateli včas, je Objednatel oprávněn předmět plnění dokončit. a to i 

prostřednictvím třetích osob. 

12.6. Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, 
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Objednatel však není povinen licenci využít. 

12.7. Ukončení podpory či jiných služeb poskytovaných Objednateli Poskytovatelem nemá 
na trvání licence vliv. 

12.8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této Smlouvy včetoě 
Licencovaných materiálů organizačním složkám státu v působností Objednatele a v 
tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dotčena omezení 
rozsahu licence na základě počtu současných přístupů stanovená v této Smlouvě. 

12.9. Cena předmětu plnění podle této Smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k 
užití Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

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

13.3. Otázky neupravené touto Smlouvou se Udí občanským zákoníkem, konkrétně 

ustanoveIÚmi o smlouvě o dílo. 

14. ZÁRUČN! PODMÍNKY A SANKCE ZA PRODLEN! S ODSTRANĚNÍM 
VADY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

14.1. Poskytovatel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve Smlouvě záruku za jakost 
v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného a funkčního 
předmětu plnění Objednatelem. 

14.2. Poskytovatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 
15 dnů od prokazatelného nahlášení vady. Poskytovatel je povinen vady odstranít 
opravou nebo opětovným naprogramováním vadné části předmětu plnění nebo jiným 
způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele. 

14.3. V případě prodlení Poskytovatele s plněním práv Objednatele z vad předmětu plnění je 
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 9.1. 
(Sankce - smluvní pokuta a Ůfok z prodlení). 

14.4. Pokud Poskytovatel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odstavci 14.2. tohoto článku, je 
Objednatel oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím 
třetích osob a požadovat po Poskytovateli ůhradu nákladů účelně vynaložených v 
souvislosti s odstraňováním těchto vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není 
dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy. 
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14.5. Poskytovatel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto 
Smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními předpisy. Poskytovatel 

zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností předmětu plněni s dodanou 
dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za 
použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této Smlouvy ajejí přílohy. 

14.6. Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi: 

14.6.1. nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí 

stranou nad rámec úprav schválených Poskytovatelem či uvedených v 
dokumentaci předmětu plnění; 

14.6.2. 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; 

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

14.6.4. užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění. 

14.7. 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 předmětu plněni nebo jeho části není 
dotčeno právo Objednatele uplatňovat nároky z vad předmětu plněni, které byly 
zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace. 

14.8. Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady UŽÍvat, prodlužuje se 
záruční doba o dobu od oznámeni vad Poskytovateli do jejich úplného odstraněni 
Poskytovatelem. 

14.9. Právy vyplývající z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena arů omezena práva 

Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající z právrúch předpisů. 

15. ZMĚNY SMLOUVY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. 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. 

15.2. Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli v souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 
zákona seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plněni veřejné zakázky, a to do 28. 

ÚDora následujícího kalendářního roku. 

15.3. Poskytovatel je dále povinen dodat jako přílohu uvedenou v předchozím odstavci 
seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předloženi seznamu subdodavatelů. 
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16. UKONČENÍ SMLUVNíHO VZTAHU 

16.1 . Sm10uva se uzavírá oa dohu určitou a to od data podpisu Smlouvy na 3 měsíce. 

16.2. Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy skončí uplynutim doby uvedené 

vodstavci 16.1. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dotčena práva z odpovědnosti 

za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu 
mají trvat i po zániku smluvního vztahu. 

16.3. Smluvní vztah za]ožeoý touto Smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené 
v odstavci 16.1. písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby 

stanovenými právními předpisy. 

16.4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených vtéto 
Smlouvě a dále z dl1vodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušeru 
Smlouvy. 

16.5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

16.5.1. bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele; 

16.5.2. Poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku 

Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí 
s obdobnými účinky; 

16.5.3. Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný čin. 

16.6. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem, které je důvodem pro odstoupení 

Smlouvy ze strany Objednatele, se považuje zejména: 

16.6.1. prodlení Poskytovatele s dodánlm předmětu plnění o více jak 30 kalendářních 

dní po termínu plněni; 

16.6.2. porušení povinnosti Poskytovatele odstranít vady předmětu plnění ve lhůtě 30 

kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

16.6.3. realizace předmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právními předpisy; 

16.6.4. nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Poskytnvatelem 

(zejména předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární 
bezpečnost apod.); 

16.6.5. jiné porušení povinností Poskytovatele, které nebude odstraněno arů do 30 
kalendálních dní od doručení výzvy Objednatele. 

16.7. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupetrl 

Smlouvy ze strany Poskytovatele, se považuje: 

s ..... 

16.7.1. prodletrl Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30 

kalendátoich dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením 
dotčen; 

16.7.2. prodlení Objednatele s poskytnutim součinnosti o více než 30 kalendářních dní 
od prokazatelného doručení písemné výzvy Poskytovatele. 
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16.8. V případě odstoupení podle odstavce 16.6. tohoto článku, písm. a), bl, d) či e), je po 
marném uplynuti příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávuěn od Smlouvy 
jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele. 

16.9. Objednatel je v případě odstoupení od této Smlouvy oprávuěn 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 či poskytnout. V případě úplného či částečného odstoupeni do 
Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) 
sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením. 

16.10.0bjednatel má vpřípadě odstoupení od Smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu 
škody spočívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se 
zajištěním náhradního plnění. 

16.l1.0dstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na 
ustanovení této Smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od Smlouvy 
odstoupit. 

16.l2.Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 
smluvní straně, nebo jiným dnem uvedeným v oznámenÍ. 

16.13.0dstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvni povinnosti, 
ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací arů ujednání, které má vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po odstoupeIÚ od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 . Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvIÚmi 

stranami. 

17.2. Žádná ze Smluvních stran nemůže bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní I 

strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy tfetí straně, a to arů 

částečně. 

17.3. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné 
či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost arů neúčinnost ostatních částí 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanoveIÚ 
jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného 

ustanovení. 

17.4. Nedílnou součásti této Smlouvy je její následující příloha: 

17.4.1. Příloha Č. I - Předávací protokoly (vzory) 

17.4.2. Příloha Č. 2 - Akceptační protokol (vzor) 
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11.5. V připadě rozporu této Smlouvy ajeji pfilohy maji vždy přednost ustanoveni Smlouvy. 

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

L 7.7. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluVIÚch stran ohledně vzájemných vztahů, 

které upravuje, a nahrazuje veškerá pfedcházející ujednání a dohody v této pfedmětné 

věci, ať už ústní či písemné. 

lG. ~ . 'l.o, (, V Praze dne .. .......... . . . ......... . . . . .. ..... . 
Asseco Centra\ Europe, a.s. 

1 

.- /' 
/J~t~ 
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s""'" 

Hana Bečková 
prokurista 
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V Praze dne . .. 1:.' ..... ( ..... ?-:", .. \.~ .. ..... . 
Česká repnblika - Ministerstvo 

financi 

Ing. Božena Zděnková, 
ředitelka odboru 38 Rozvoj leT 

Ministerstvo financí 
I ! 8 10 Praha I • Letenská 15 

1 SS· 
Je: 00006941 D:C. CZOOOQ694; 
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Příloha Č. 1 Smlouvy Předávací protokol Úprava IS SDPF 

Vyhrazeno pro záznam MJ.? ČR 

lč, j.: 

Datum vystavení: .................. . . . 

Zhotovitel: 

Předmět předání: 

Celkový počet stran: 

Objednatel: 
Česká repúblika - Ministerstvo financí 

Letenská 15 
118 10 Praha I 
Tel.: +0420257041111 

Předmětem předání je programová realizace a aktualizace datového obsahu základě Smlouvy č. 
9009/093/2015 a podepsané detailnl specifikace. 
Předávané činnosti: 

Dokumentace: 

Objedoatel a Zhotovitel se shodli, že plnění "Úprav IS SDPF" dle Smlouvy č. 9009/093/2015, 
bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a tennínech dle požadavků Objednatele. 

/ 
Předávací protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a 
jeden pro Zhotovitele. 

Datum předání: .............. . . . . . . . 

Zhotovitel Objednatel 
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Příloha č. 2 Smlouvy Akceptační protokol (vzor) 

Akceptační protokol 

Akceptační protokollislo: 

Akceptace plněni: výsledky k datu xx xx xxxx 

Závěrečný1 

S výsledkem: D akceptováno D akceptováno s výhradami D neakceptováno 

Datum akceptace: 

Akceptaci provedli: 

Funkce Přijmení jméno, titul Podpis 

Popis výhrady k akceptaci: 

I NehodJcí přeškrtněte . 
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