
Zakázkové č íslo

332!122/2011
Toto číslo uvádějte při

fakturaci

KUPNÍ SMLOUVA

doplnění hybridních č ipových karet využívající technologii .NET Framework for
Smart Cards

uzav řená podle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „obchodní zákoník")

na základ ě výsledk ů otev řeného výbě rového ř ízení evid. Č . 600 66 198
Čj. 232/90445/2011

a dle zákona Č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách a dle smě rnice MF 6.11/2006 o
zadávání ve řejných zakázek mezi:

Smluvní strany

Česká republika- Ministerstvo financí
se sídlem Letenská 15,
poštovní p ř ihrádka 77, 118 10 Praha 1
IC:00006947
DIČ :CZ00006947
bankovní spojení: ČNB Praha 1
č .účtu 3328001/0710
Jejímž jménem jedná: Ing. Luděk Novotný, ředitel odboru 33
(dále jen „Kupující')

DATASYS s.r.o.
se sídlem Jeseniova 2829/20,
13000 Praha 3
IC:61249157
DIČ : CZ 61249157
bankovní spojení: Komer ční banka a.s., Praha,
Č . účtu: 27-9647490267/0100
zastoupená Ing. Ivou Herlesovou ,
jednatelkou společnosti
zapsán v OR MěS v Praze oddíl C, vložka 28862
(dále jen „Prodávající")

Zmocněnci pro věcná jednání:
za Kupujícího:

	

Ing. Ji ř í Samec
za Prodávajícího:

	

Martin Ambrož

P ředmět pln ěni
1.1 P ředmětem plnění kupní Smlouvy je „Po ř ízení č ipových karet pro systém PKI v resortu

MF.



1.2 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu níže uvedený po čet č ipových karet (dále jen
„za řízení" nebo „p ředmě t pln ění").

Jedná se o:

Popis

	

Počet kusů
Gemalto .NET HM v2+ Mifare4K card, (white PC card body)

	

20 000

1.3 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu za ř ízení dále uvedenou (dále jen „kupní
cena").

1.4 Prodávající se zavazuje, že p ředmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně
bezvadný a odpovídající p ředpis ům a normám platným v České republice.

I I
Lhů ta, místo a způsob p ředání pln ění

2.1 Prodávající se zavazuje dodat za ř ízení nejpozději do:

Akce

	

Termín
Gemalto .NET HM v2+ Mifare4K card

	

42 dní ode dne podpisu Smlouvy

2.2 Místem plnění je Ministerstvo financí - Česká republika, Letenská 15, Praha 1; GFŘ a 8
finančních ředitelství, G ŘC a ÚZSVM. Distribuce za ř ízení bude provedena podle
rozd ě lovníku p ředaného Kupujícím Prodávajícímu p ř i podpisu p ředávacího protokolu.

2.3 P ředání a p řevzetí p ředmětu plnění bude osvěd čeno formou potvrzení p ředávacího
protokolu. Protokoly budou podepsány pov ěřeným zam ěstnancem Kupujícího.

Odpovědnou osobou k p řevzetí pln ění za Kupujícího je Ing. Ji ř í Samec.
Pověřeným zam ěstnancem Prodávajícího je pro ú čely této Smlouvy Martin Ambrož.

2.4 V p ř ípadě , že na výzvu Prodávajícího neposkytne Kupující pot řebnou souč innost k p ředání
p ředmětu plnění, není po tuto dobu Prodávající v prodlení s pln ěním Smlouvy.

2.5 V p ř ípadě neposkytnutí nezbytné souč innosti Kupujícího lze po vzájemné dohod ě ,
prost řednictvím dodatku k této Smlouv ě , prodloužit termín pln ěni Smlouvy.

2.6 P řed uskutečněním p ředání p ředmětu plnění bude Prodávající prokazateln ě informovat
oprávněného zástupce Kupujícího uvedeného ve Smlouv ě o p ř ipravenosti k p ředání.

Ill.
Kupní cena

3.1 Kupující uhradí za dodaná za ř ízení částku ve výši:

Položka

	

Počet kusů Finanční objem - DPH 20%

	

Finanční objem -
celkem bez DPH

	

celkem s DPH

Celková dohodnutá

	

20 000

	

4 100 000,-Kč

	

820 000,-K č

	

4 920 000,-Kč
smluvní cena za p ředmět
plnění č iní
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3.2 Stanovená jednotková cena za ř ízení, z níž je odvozena celková kupní cena uvedená
v odstavci 3.1:

Položka Ks us bez
DPH Kčlkus s DPH

Úhrada za 1 ks - Gemalto .NET HM
v2+ Mifare4K card, (white PC card
body) 1 205,- Kč 246,- Kč

3.3 Celková kupní cena uvedená ve Smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle
zákona 6.52611990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpis ů a je cenou kone čnou a
nep řekroč itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředm ětu Smlouvy,
včetně náklad ů souvisejících s p ř ípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění
apod

3.4 Pokud se DPH na základ ě nové právní úpravy b ěhem smluvního období zm ění, výše DPH
se automaticky zm ění v souladu s touto právní úpravou. Tato zm ěna nebude považována
za změnu ceny ani za zm ěnu této Smlouvy.

IV.
Platební podmínky

4.1 Právo vystavit daňový doklad na cenu dle č lánku Ill. této Smlouvy a právo fakturovat
vzniká Prodávajícímu po podpisu P ředávacího protokolu oprávn ěným zástupcem
Kupujícího v místě plnění za dále v tomto č lánku uvedených podmínek.

4.2 Vystavený da ňový doklad) faktura musí obsahovat:

a) rozepsání položek p ředmětu plnění p řesně dle Smlouvy,

b) uvedení jejich jednotkových cen,

c) zakázkové č íslo Smlouvy,

d) č íslo účtu Prodávajícího,

e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané
hodnoty, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů ,

f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku

g) nedílnou sou částí faktury (v p ř íloze) bude dodací doklad, který musí obsahovat
jednoznačné označení dodávky č i služby, a to včetně p řesných názvů položek,
jejich počet, jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ,

h) originál dodacího dokladu p ř ipojený k faktu ře musí být s p ředepsanými jmény
zástupců obou smluvních stran podepsán jejich vlastnoru čními č itelnými podpisy.

4.3 Prodávající je povinen zaslat (doruč it) daňový doklad - fakturu na adresu Kupujícího:

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, poštovní p ř ihrádka 77
118 10 Praha 1

Daňový doklad - faktura musí obsahovat také uvedeni eviden čního č ísla Smlouvy
Kupujícího.
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4.4 Splatnost řádně vystaveného da ňového dokladu - faktury č iní 21 dn ů ode dne doru čení
Kupujícímu.

4.5 V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena nejpozději do 15.12.,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.6 Kupující má právo da ňový doklad - fakturu Prodávajícíi p řed uplynutím lh ů ty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné
náležitosti požadované ve smlouv ě , chybí-li na daňovém dokladu - faktu ře některá z
náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný
druh č i množství p ředm ětu plnění než dohodnuté ve smlouvě . Nová lh ů ta splatnosti v délce
21 dn ů počne plynout ode dne doru čení opraveného da ňového dokladu Kupujícímu.

	

4.7

	

Da ň z p ř idané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem Č . 235/2004 Sb., o dani z
p ř idané hodnoty, ve zn ění pozd ějších p ředpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného pln ění.

	

4.8

	

Platby budou probíhat výhradn ě v Kč .

V.
Dodací podmínky

5.1 Prodávající je povinen p ředat Kupujícímu p ředmět Smlouvy funk ční, a to písemným
protokolem podepsaným pov ěřeným zástupcem Kupujícího. Nedod ě lky bránící užívání
p ředmětu Smlouvy obvyklým zp ůsobem jsou nep ř ípustné.

5.2 P ředmět Smlouvy bude vždy pro pot řeby této Smlouvy pokládán ze strany Prodávajícího
za řádně p ředaný, jestliže Kupující z d ůvod ů , které neleží na stran ě Prodávajícího ve lh ů tě
uvedené v č lánku I1., bezd ůvodně nepodepíše P ředávací protokol.

5.3 P ředávací protokoly zpracovává Prodávající ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z
nichž každá ze smluvních stran po jejich potvrzení pov ěřeným zástupcem Kupujícího
obdrží jeden výtisk.

VI.
Závazky Prodávajícího

6.1 Prodávající je povinen k pln ění závazk ů vyplývajících z této Smlouvy používat pouze
odborn ě vyškolený analytický a programátorský personál. Tam, kde Kupující bude mít
d ůvod zpochybnit kvalitu personálu Prodávajícího, projedná Kupující s Prodávajícím
vzniklou situaci a bude hledat uspokojivé řešení, které m ůže zahrnovat i odvolání a
nahrazení jednotlivce, jehož se stížnost týká.

6.2 P ři plnění p ředmětu této Smlouvy se Prodávající zavazuje postupovat odborn ě a
ohleduplně , aby minimalizoval ve vztahu k zam ěstnancům Kupujícího p ř ípadné negativní
vlivy vyplývající z této č innosti.

6.3 Personál a ostatní osoby Prodávajícího jsou oprávn ěni vstupovat v objektech Kupujícího
pouze do míst, která budou dohodnuta mezi zmocn ěnci pro věcná jednání smluvních stran.

6.4 Prodávající prohlašuje, že veškeré interní podklady Kupujícího použije výhradn ě k plnění
této Smlouvy.
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VIl.
Závazky Kupujícího

7.1 Kupující se zavazuje umožnit vstup personálu Prodávajícího do svých objekt ů , do míst kde
bude provád ěn p ředmět této Smlouvy.

VIII.
Záru ční podmínky

8.1 Nad rámec odpov ědnosti za vady Prodávající poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný
ve Smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 24 m ěsíců .

8.2 Záruční doba zač íná běžet ode dne p řevzetí p ředmětu plnění Kupujícím.

8.3 Prodávající se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění do 30
dn ů od prokazatelného nahlášení vady (pokud není v záru čních podmínkách stanovena
lh ůta kratší). Prodávající je povinen vady odstranit opravou, vým ěnou nebo opětovným
provedením vadné části p ředmětu plnění nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními
p ředpisy podle volby Kupujícího.

8.4 V p ř ípad ě prodlení Prodávajícího s odstran ěním vady p ředmětu plnění nebo nahrazením
vadného p ředmětu plnění shodným p ředm ětem plnění novým, bezvadným ve lh ů tě dle
odst. 8.3 tohoto č lánku, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
uvedenou v č lánku X. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení odst. 10.1. Výše sankce
není omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu
škody v plné výši.

8.5 Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v odst. 3 tohoto č lánku, je Kupující
oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím t řetích osob a
požadovat po Prodávajícím úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti s
odstra ňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto č lánku není dotčeno právo Kupujícího
na odstoupení od Smlouvy.

8.6 Prodávající odpovídá za to, že p ředmět pln ění bude v souladu s touto Smlouvou a
podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Prodávajícím zejména odpovídá za
shodu funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou dokumentací a
akcepta čním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředmětu
plnění pro ú čely vyplývající z této Smlouvy. .

8.7 Prodávající neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Kupujícím č i t řetí stranou
nad rámec úprav schválených Prodávajícím č i uvedených v dokumentaci
p ředmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí
p ředmětu plnění, s výjimkou p ř ípad ů , kdy Prodávající takové zm ěny schválil
nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci p ředm ětu plně ní;

c) obsluhou ze strany Kupujícího č i t řetích osob, která je v rozporu s dokumentací
p ředmětu plnění;

d) užitím p ředmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.
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8.8 Pro uplatn ění vad p ředmětu plněni neplatí § 562 obchodního zákoníku Kupující je
oprávněn uplatnit vady p ředmětu pln ění u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez
ohledu na to, kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností
se sjednává, že akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Kupujícího
uplatňovat nároky z vad p ředmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjišt ěny nebyly, v
prů běhu akceptace.

8.9 Pokud Kupující nem ůže p ředmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záru ční doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ění
Prodávajícím.

IX.
Kontaktní spojení

9.1 Jakékoliv oznámení, žádost, požadavek, souhlas nebo jiná komunikace, p ředpokládané
nebo povolené touto Smlouvou bude mít písemnou formu a bude doru čeno druhé smluvní
stran ě faxem, nebo osobn ě , nebo doporu čeným dopisem na následující adresy s
výhradou, že každá ze smluvních stran múže zm ěnit svoji adresu pro p říjem takovéto
komunikace i zmocněnce pro věcná jednání. Takovouto změnu smluvní strana oznámí
druhé smluvní straně písemně doporu čeným dopisem.

9.2 Adresy pro kontaktní spojení smluvních stran jsou:

Kupující:
Česká republika Ministerstvo financí
Ing. Ji ř í Samec
Letenská 15, poštovní p ř ihrádka 77
118 10 Praha 1
fax: 257 044 393

Prodávající:
DATASYS s.r.o.

Martin Ambrož
Jeseniova 2829120

130 00 Praha 3
fax: 225 308 210

X.
Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1 V p ř ípadě prodlení Prodávajícího s pln ěním jakékoliv lh ůty uvedené v této smlouvě a
dále v p ř ípadě neplnění Prodávajícího má Kupující právo uplatnit v ůč i němu smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny p ředmětu plnění s DPH za každý i započatý den
následující po marném uplynutí doby pln ění, nebo (nejsou-li lh ů ty ve smlouvě uvedeny) za
každý i zapo čatý den nepln ě ní.

10.2 P ř i nedodržení termínu splatnosti faktury Kupujícím je Prodávající oprávn ěn požadovat
úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude ř ídit na ř ízením vlády č . 142/1994
Sb., kterým se stanoví výše úrok ů z prodlení a poplatku z prodlení podle ob čanského
zákoníku, v platném zn ěni.

10.3 Jakékoli omezování p ř ípadných sankcí se nep ř ipouští.
10.4 Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením s pln ěním

závazků druhé smluvní strany.

	

.
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10.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek stanovený
touto Smlouvou.

10.6 Okolnosti vylu čující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

10.7 Zaplacením smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na úhradu zp ůsobené
škody v plné výši.

XI.
Práva t řetích osob

11.1 Prodávající prohlašuje, že p ředmět plnění dle této Smlouvy nebude zatížen právy t řetích
osob, ze kterých by pro Kupujícího vyplynuly jakékoliv další finan ční nebo jiné nároky ve
prospěch t řetích stran. V opačném p řípadě Prodávající ponese veškeré d ůsledky
takovéhoto porušení práv t řetích osob.

XII.
Náhrada škody

12.1 Prodávající odpovídá za veškerou zp ůsobenou škodu a to porušením ustanovení
Smlouvy, opomenutím nebo zásadn ě nekvalitním provád ěním smluvní č innosti v plné výši.

12.2 0 náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném zn ění.
12.3 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu škody se nep ř ipouští.
12.4 Žádná ze smluvních stran není zodpov ědná za škodu zp ůsobenou prodlením s plněním

závazk ů druhé smluvní strany.

XIII.
Ochrana informací

13.1 Obě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v
elektronické podobě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu
neurč itou.

13.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp ř ístupnit t řetím osobám
d ůvě rné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnosti poskytovat informace podle
zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších
p ředpis ů není tímto ustanovením dotčena.

13.3 Za d ůvě rné informace se považují veškeré následující informace:
a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto

Smlouvou;

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

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím č i Prodávajícím označeny jako
d ůvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných
zakázkách, ve zn ění pozdějších p ředpis ů .

13.4 Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:
a) které jsou nebo se stanou všeobecně a ve řejně p ř ístupnými jinak, než porušením

právních povinností ze strany Prodávajícího,

b) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu voln ě k
dispozici ještě p řed p ř ijetím těchto informací od Kupujícího,

c) které budou Prodávajícím po uzav ření této Smlouvy sd ě leny bez závazku
ml čenlivosti t řetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.
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13.5 D ůvě rné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez
vědomí Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se
týkají Kupujícího č i plnění této Smlouvy.

13.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp ř ístupní jakékoliv t řetí osobě d ůvě rné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné
kroky k zabezpečení těchto informací. Prodávající je povinen zabezpe č it veškeré d ůvěrné
informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

13.7 Prodávající se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této
Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Kupujícího p ř ípustná.

13.8 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno po dobu 5 let od
skončení záruční doby.

13.9 Za prokázané porušení ustanovení v tomto č lánku má druhá smluvní strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé škody.

13.10 V p ř ípadě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto č lánkem má druhá
smluvní strana právo, vedle náhrady škody, ú čtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za
každý p ř ípad porušení.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to ode dne podpisu smlouvy do data uvedeného
v č l. II bodě 2.1. této smlouvy.

2. Smluvní vztah skončí uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto č lánku. Ukon čením
smlouvy nejsou dot čena práva z poskytnutí licencí na dobu neurč itou, práva
z odpovědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle
svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit i p řed uplynutím doby uvedené
v odstavci 1. tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v zákon ě , z
d ůvod ů uvedených ve smlouvě a dále z d ůvodu podstatného porušení smlouvy ve smyslu
ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je
d ůvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylu čujícími
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

	

4.1

	

Kupující je oprávn ěn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících p ř ípadech
podstatného porušení povinností Zhotovitelem:

a) v p ř ípadě , že bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, a v p ř ípadě že Prodávající
podá insolven ční návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti Prodávajícímu
bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Prodávajícího
nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú č inky;

b) v p ř ípad ě prodlení Prodávajícího s dodáním p ředmětu plněni o více jak 30
kalendá řních dní po termínu pln ění;

c) v p ř ípadě , že Prodávající neodstraní vady p ředmětu plnění ani ve lh ů tě 30
kalendá řních dní od jejich oznámení Kupujícímu;

d) v p ř ípad ě realizace p ředm ětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v rozporu
s obecně závaznými právními p ředpisy nebo v p ř ípadě nedodržování jiných
závazných dokument ů č i p ředpisů (zejména p ředpis ů pro bezpečnost práce,
požární bezpečnost apod.);

e) v p ř ípadě jiného porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstran ěno ani
do 30 kalendá řních dní od doru čení výzvy Kupujícímu.

4.2 V p ř ípad ě odstoupení podle článku 4.1 písm. b), c) a e) je po marném uplynutí
30denní lh ůty Kupující oprávn ěn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího. Kupující má v p ř ípad ě odstoupení od
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smlouvy v každém p ř ípadě nárok na náhradu prokázaných nákladů , které mu vzniknou
v souvislosti s náhradním řešením, zejm.náklad ů , které mohou vzniknout v souvislosti
se zajištěním náhradního pln ění.

4.3 Kupující je v p ř ípadě odstoupeni od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v
době odstoupení nesplněna. V p ř ípad ě částečného odstoupení je Prodávající povinen
vrátit Kupujícímu cenu p ředmětu plnění (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu
plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

	

4.4

	

Prodávající je oprávn ěn od této smlouvy odstoupit v následujících p ř ípadech
podstatného porušení Kupujícím:

a) bude-li Kupující v prodlení s plněním lh ůty splatnosti da ňového dokladu -
faktury o více jak 30 kalendá řních dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení, není
tímto ustanovením dotčen,

b) v p ř ípadě prodleni Kupujícího s poskytnutím sou č innosti o vice než 30
kalendá řních dní od prokazatelného doru čení písemné výzvy Prodávajícího.

4.5 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy č i právních p ředpisů , které zakládá oprávn ění od smlouvy
odstoupit.

	

4.6

	

Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dotčena.

	

4.7

	

V p ř ípadě částe čného odstoupení od této smlouvy z ůstává tato smlouva v platnosti
ohledně těch částí p ředmětu plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

4.8 V p ř ípadě částečného odstoupení od této smlouvy je Prodávající povinen do 5
pracovních dn ů od prokazatelného doručení odstoupení p ředat Kupujícímu ty části
p ředmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením, v četně p ř ípadných zdrojových
kód ů a dalších podklad ů nezbytných k dokon čení p ředmě tu plnění Kupujícím č i
t řetími osobami.

4.9 V p ř ípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Kupující právo dokon č it
p ředmět plnění sám nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za
tímto ú čelem veškeré části p ředmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením.

4.10 Smluvní vztah skonč í dnem doru čení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní stran ě , nebo dnem uvedeným v oznámeni.

4.11 Odstoupení od této smlouvy č i jiné ukon čení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
neve řejných informací, zajišt ění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

XV.
Rozhodné právo

15.1 Tato Smlouva se ř ídí právním řádem Ceské republiky.
15.2 V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový

vztah založený touto Smlouvou se ř ídí obchodním zákoníkem.
15.3 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího

porušení, ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy Ceské
republiky.
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15.4 Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místn ě p ř íslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p ř ípadě , že podle procesních p ředpis ů je k rozhodování věci
p ř íslušný krajský soud, ur čují smluvní strany jako místně p ř íslušný soud M ěstský soud v
Praze.

XVI.
Změny Smlouvy

16.1 Tuto Smlouvu lze m ěnit anebo dopl ňovat pouze písemnými dodatky takto ozna čovanými
a č íslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání
jsou neplatná.

XVII.
Závě rečná ustanovení

17.1 Kupující není oprávn ěn za ř ízení bez souhlasu Prodávajícího modifikovat, nesmí vytvá řet
programová díla od n ěho odvozená nebo použít jeho části, p ř ípadně takovou č innost
umožnit t řetí osobě .

17.2 Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran, touto Smlouvou blíže neupravené, se řídí
p ř íslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

17.3 Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu oprávn ěnými zástupci obou
smluvních stran.

17.4 Tato Smlouva má deset stran.

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

17.6 Tato Smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředm ětné
věci, at' už ústní č i písemné.

Prodávající

	

Kupující:

V Praze dne `^^ r!.2 2,'!r

	

V Praze dne 2.I.11 ' `"

DATASYS s.r.o.

	

. ^'

	

Česká republika - Ministerstvo financí

Ing. Iva Herlesov, jednatelka

	

Ing. Luděk Novotny

jednatelka

	

ředitel odboru 33

SYS
DATASYS s.r.o.

	

i

	

ir ? ;tANJ.

	

-dx_1Ens ".'
Jesenlova 2829120, 130 00 Pral ,a

ZS
lel +420 22530811, fc .-420 2253981 U_

160: 61249157, Dlč : CZ61249157

.............................
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