
Č íslo smlouvy MF

3321136/2011
Toto čísla uvádějte přifakturaci

Smlouva o údržbě a systémové podpo ře
IS VIOLA

uzav řená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ění
pozdějších p ředpisů (dále jen „obchodní zákoník")

na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uve řejnění č .j. 232198925120111BA
o ve řejnou zakázku v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č . 137/2006 Sb.,

o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen „zákon")

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 11810 Praha 1
16: 00006947
DIČ : CZ00006947
bankovní spojení: ČNB - Praha 1 číslo ú čtu: 3328-0011710
jejímž jménem jedná Mgr. Radoslav Bulí ř , ředitel odboru 38 Rozvoj ICT MF
(dále jen "objednatel")

a

Krabat cz s. r. o.
Rýdlova 695,251 01 Ř íčany
IC: 2651 3625
DIČ : CZ2651 3625
bankovní spojení: ČSOB
č íslo účtu:176013702/0300
zastoupená panem Ing. Ond řejem Tomášem Klimešem, jednatelem
(dále jen "zhotovitel")

1. P ředmět smlouvy

P ředmě tem této smlouvy je servis informa čního systému Viola.

ll. Rozsah poskytování pravidelných služeb

(1)

	

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a souvisejícím subjekt ům, které

zpracovávají data v systému Viola, následující služby, které se váží

k p ředmě tu smlouvy:

1



(2)

	

Údržba a systémová podpora provozu informa čního systému Viola v objemu
288 hodin za kalendá řní čtvrtletí obsahující projekty EU (SF, CF, EFF),
FM Fond solidarity, FM EHPINorsko a FM Švýcarsko:

• Tel.podpora
o Účetní asistence
o Účtování
o Založení ú čtů v účtovém rozvrhu

• Založení b.ú. programulprojektu
o Závě rka
o Kontrola integrity dat

• Provedení exportu do systému MF
• Interface MSSF Central
• Interface MSC2007
• Interface ČNB
• Interface CEDR
• Údržba Systému

Údržba SQL serveru
Údržba aplikačního serveru
Aktualizace programu a DB

sestav, tvorba doklad ů , školení, drobné úpravy
aplikace, řešeni havárií apod. mimo rámec b ěžného servisu) bude zhotovitel
provádět podle písemných pokyn ů objednatele v maximálním rozsahu 500
hodin ročně . Vzor formulá ře, na kterém bude pokyn napsán je uveden
v P říloze č . 1 této smlouvy.

(4) Služba telefonické podpory (na tel. č ísle 326 533 109, nebo 608 972 277) je
poskytována v pracovní dny od 8:30 do 17:00 hodin.

(5) Ostatní služby uvedené 11(3) zhotovitel poskytne ze svého pracovišt ě , nebo
servisní návštěvou na pracovišti objednatele, nebo jiného subjektu, který
zpracovává data v systému Viola.

Služby uvedené v bod ě 11(2) provádí zhotovitel dle pot řeby, v celkovém
objemu 288 hodin za kalendá řní čtvrtletí. Je-li v daném čtvrtletí úhrn potřeb
objednatele a souvisejících požadavk ů nižší než 288 hodin, neplynou
zhotoviteli žádné sankce za nespln ění smlouvy. Za den poskytnutí služeb je
považován poslední den kalendá řního čtvrtletí.

III. Cena a platební podmínky

(1) Celková cena uvedená v odst. (2) tohoto č lánku je sjednána dohodou
smluvních stran podle zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších
p ředpisů a je cenou kone čnou a nep řekro č itelnou, krom p řípadu uvedeného
v odst. (6) tohoto č lánku, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací

(3)

0
0
0
0

Ostatní služby (tvorba

(6)
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p ředmě tu smlouvy, včetně náklad ů souvisejících s dopravou do místa pln ěni
apod.

(2)

	

Celková dohodnutá maximální smluvní cena za roční plnění č iní:

cena bez DPH

	

2 300 000,- Kč ,
slovy (dvamilionyt ř istatisíc),

cena s DPH ve výši 20%

	

460 000,- Kč ,
slovy (čty ř istašedesáttisíc),

cena včetně DPH

	

2 760 000,- K č ,
slovy (dvamiliónysedmsetšedesáttisic),

(3) Cena díla uvedená v odst. (2) tohoto č lánku zahrnuje následující části:

Kalkulační tabulka
(1)

	

Cena za služby uvedené v č l. II (2)

	

1 600 000,- Kč bez
DPH

Údržba a systémová podpora provozu
informačního systému Viola

(2)

	

Cena za služby uvedené v č l. II (3)700 000,- Kč bez DPH

Ostatní služby

(4) Cena za služby uvedené v č l. II (2) Údržba a systémová podpora provozu
informačního systému Viola bude fakturována čtvrtletn ě ve výši 400.000,-
Kč bez DPH za každé kalendá řní č tvrtletí.

(5) Cena za služby uvedené v č l. II (3) Ostatní služby činí bez DPH 1 400,- Kč
za hodinu práce a č iní maximální rozsah 500 hodin ro čně . Cena za služby
uvedené v čl. II (3) bude stanovena dle skutečného p ředaného plněni v

daném období (ro ční období od 1.1. do 31.12.) a celková cena za tyto služby
je v tabulce uvedena pouze jako cena maximální. Pro vylou čení pochybností
se sjednává, že uvedené Ostatní služby budou poskytovány pouze na základ ě
požadavku objednatele prost řednictvím formulá ře, který tvo ří P řílohu č . 1 této
smlouvy a maximální celkové ceny za Ostatní služby tedy nemusí být
dosaženo.

(6) Cena za služby v bod ě II (2) a II (3) tohoto č lánku, m ůže být ze strany
zhotovitele navýšena o kumulovanou míru inflace po č ítané od prvního dne
měsíce následujícího po dni podpisu této smlouvy resp. po dni posledního
zvýšení uvedené ceny. Míra inflace bude p řevzata z ČSÚ. O každé takové
úpravě ceny musí být objednatel p ředem informován.
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(7)

(8)

Součástí faktury v p řípadě plnění dle II (2) je protokol o provedených
službách dle vzoru, který je uveden v P říloze č . 2, této smlouvy a v p řípadě
plnění dle li (3) této smlouvy tvo ř í sou část faktury P říloha č . 1 této smlouvy.

Vystavený da ňový doklad! faktura musí obsahovat:

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

b) zakázkové číslo smlouvy,

c) č íslo ú čtu dodavatele,

d) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č . 235/2004 Sb., o dani
z p řidané hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů ,

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

(9) Splatnost řádně vystaveného da ňového dokladu - faktury č iní 21 dn ů ode dne
doru čení objednateli.

(10) Objednatel má právo da ňový doklad - fakturu zhotoviteli 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-Ii 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 ředmě tu 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
objednateli.

(11) Da ň z p řidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb.,
o dani z p řidané hodnoty, ve zn ění pozdějších p ředpis ů , ke dni uskutečnění
zdanitelného pln ění.

(12) Platby budou probíhat výhradn ě v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této mě ně .

(13) Cenu za služby provedené v I., II. a III. čtvrtletí zhotovitel fakturuje po
skon čení čtvrtletí. Cenu za IV. čtvrtletí zhotovitel fakturuje dle pokyn ů
objednatele, nejpozd ěji 15. 12. daného roku.

(14) Náklady IS Viola, které jsou spolufinancovány z fond ů EU uvedených v P říloze
Č . 1 smlouvy, budou ozna čeny registračním č íslem projektu z důvodu p řesné
identifikace náklad ů pro daný projekt podle pokyn ů objednatele. V souladu
s Dopisem ředitelky Ř ídícího orgánu OPTP je dále zadavatel (p říjemce
dotace) povinen zajistit, aby každý originální ú četní doklad vztahující se k
OPTP, vydaný zhotovitelem, obsahoval informaci, že se jedná o projekt OPTP
(název a registrační č íslo projektu). Financovány z prost ředků EU jsou úkoly
označené SF a CF. Náklady z FM EHP/Norsko budou odd ě leny z d ůvodu
p řesné identifikace náklad ů pro daný projekt podle pokyn ů objednatele.
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Společné body jsou na základ ě alokací proporcionálně rozdě leny mezi
všechny finan ční mechanismy. Finan ční spoluúčast EU, resp. ERDF musí být
zd ů razněna během celé doby realizace a udržitelnosti projektu.

IV. Práva a povinnosti objednatele

Zjištěné vady bude objednatel reklamovat bez zbyte čného odkladu telefonicky
prost řednictvím tel. 326 533 109, nebo 608 972 277, a následn ě písemně
prost řednictvím emailové adresy viola@krabat.cz, aby bylo dosaženo
hladkého chodu po č ítačového programu a zabránilo se kumulaci p řípadných
následk ů .

(2) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou pot řebnou sou č innost,
zejména poskytnout zhotoviteli informace o skute čnostech, které souvisí
s poskytováním služby, technické zázemí a zprost ředkující osoby s náležitým
oprávněním, s jejichž sou činností má poskytovatel možnost provád ět
dodatečné servisní zásahy na dálku pomocí telefonické podpory a
elektronické pošty.

V. Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel se zavazuje poskytovat službu na základ ě a v souladu s pokyny
objednatele. Metodické pokyny bude poskytovat za objednatele správce
systému ředitel odboru 55 MF, nebo jím pověřený pracovník.

(2) V p řípadě řešení havárie, která není sou částí servisní smlouvy, nesmí
zhotovitel odmítnout objednateli spolupráci. Cena za služby, které v tomto
p řípadě zhotovitel vykoná, je uvedena v bod ě 111(5).

Změny v poč ítačovém programu provádí zhotovitel výhradně po odsouhlasení
objednatelem.

(4) V p řípadě změn poč íta čového programu aplikace zhotovitel vždy ověř í
funkčnost systému v testovacím prost ředí a následn ě ve spolupráci
s objednatelem také v ostrém provozu a poskytne objednateli o tomto ověření
písemný záznam,

	

aktualizuje uživatelskou a

	

technickou dokumentaci
a uložený zdrojový kód.

(5) Zhotovitel vykonává veškeré služby prost řednictvím telefonické konzultace č i
elektronické pošty, p řípadně p říchodem odborného pracovníka zhotovitele na
pracoviště určené objednatelem.

(6) Zhotovitel se zavazuje zahájit řešení požadavku ze strany objednatele
nejpozději do jednoho pracovního dne. V p řípadě , že pro řešení problému je
potřeba osobní návštěva, bude provedena do t ří dn ů .

(1)

(3)
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Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost svých pracovník ů p ři plnění
p ředmě tu této smlouvy v prostorách pracovišt ě objednatele.

(8) Na služby poskytnuté zhotovitelem podle této smlouvy se vztahuje 24 m ěsíční
záruka. V p řípadě vad díla, které se vyskytnou v dob ě záruky, stanoví
objednatel zhotoviteli lh ů tu na jejich odstran ěni. Maximální délka lh ů ty je 14
dn ů . Za vadu díla se považuje i situace, kdy zhotovitel nep ředá objednateli
aktualizované zn ění uživatelské a technické dokumentace a zdrojového kódu.
Zhotovitel odstraní vady na vlastní náklady.

Zhotovitel odpovídá objednateli za dodržení jeho vnit řních pokyn ů a smě rnic,
stanovujících provozn ě technické a bezpe čnostní podmínky pohybu
zaměstnanců v prostorách a za řízeních a nakládání s prost ředky, dokumenty
a daty objednatele.

(10) Zhotovitel zajistí v p řípadě havárie systému spolupráci s objednatelem
v souladu s p říslušným havarijním plánem.

(11) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., osobou
povinnou spolup ůsobit p ři výkonu finan ční kontroly provád ěné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z ve řejných výdaj ů , tj. dodavatel je povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnanc ům nebo
zmocněncům pověřených orgán ů (Zprost ředkujícího Subjektu, Ř ídícího
orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní
rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního ú řadu, p říslušného finan čního ú řadu a dalších
oprávn ěných orgán ů státní správy) a vytvo řit výše uvedeným orgán ům
podmínky k provedení kontroly vztahující se k p ředmětu díla a poskytnout jím
sou č innost.

(12) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu včetně originál ů účetních doklad ů v souladu s článkem 90 Na řízení
Rady (ES) č . 1083/2006 minimálně do konce roku 2021. Pokud je v českých
právních p ředpisech stanovena lh ůta delší než v evropských právních
p ředpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lh ů ta.

(13) Po dobu uvedenou v bodě (12) je zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu doklad ů souvisejících
s plněním smlouvy.

(14) Každý originál ú četního dokladu musí obsahovat informaci, že se jedná o
projekt „OPTP 2007-2013" a registra ční č íslo projektu.

(15) Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace
opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provád ění informa čních
a propagačních opat ření.

(7)

(9)
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(16) Body (11) - (15) se vztahují a zárove ň vycházejí z požadavků kladených na
p říjemce Opera čního programu Technická pomoc.

VI. Sankce - Smluvní pokuta a úrok z prodlení

V p řípadě prodlení zhotovitele s pln ěním jakékoliv lh ů ty uvedené v této
smlouvě a dále v p řípadě neplnění zhotovitele má objednatel právo uplatnit
vůč i němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ro ční ceny p ředmě tu
plnění s DPH za každý i zapo čatý den následující po marném uplynutí doby
plnění, nebo (nejsou-li lh ůty ve smlouvě uvedeny) za každý i zapo čatý den
neplnění.

(2) P ři nedodržení termínu splatnosti da ňového dokladu - faktury objednatelem je
zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z
prodlení se řídí na řízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů
z prodlení a poplatku z prodlení podle ob čanského zákoníku, v platném zn ění.

Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep ř ipouští.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení zp ůsobené prodlením
s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v p řípadě neposkytnutí
požadované souč innosti, vymezené ve smlouv ě .

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek
stanovený touto smlouvou.

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

Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu
způsobené škody v plné výši.

VII. Náhrada škody

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody zp ůsobené objednateli porušením
svých povinností, porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním
jednáním a za škody vzniklé v d ůsledku vad pln ění, a to v plné výši. O
náhrad ě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku, v platném
znění.

(2)

	

Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se
nep řipouští.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení zp ůsobené prodlením
s plněním závazků druhé smluvní strany.

(1)

(3)

(4)

(5)

(7)

(1)

(3)
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Vlil. Ochrana informací

Obě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podob ě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva
financí na dobu neurč itou.

(2) Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit t řetím
osobám d ůvě rné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím,
ve znění pozdějších p ředpisů není tímto ustanovením dot čena.

(3) Za d ůvě rné informace se považují veškeré následující informace:

(4) veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto
smlouvou;

informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti
objednatele;

(6) veškeré další informace, které budou objednatelem č i zhotovitelem ozna čeny
jako d ůvě rné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o
ve řejných zakázkách, ve zněni pozdějších p ředpisů .

Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na
informace:

a) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně p řístupnými jinak, než
porušením právních povinností ze strany zhotovitele,

b) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu
volně k dispozici ještě p řed p řijetím těchto informací od objednatele,

c) které budou zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez závazku
mlčenlivosti t řetí stranou, jež rovn ěž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.
Důvě rné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodně nebo
bez vědomí objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí
strany, které se týkají objednatele č i plnění této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě d ůvě rné
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě , a že
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informací. Zhotovitel
je povinen zabezpeč it veškeré d ůvě rné informace objednatele proti odcizení
nebo jinému zneužití.

(10) Zhotovitel se zavazuje, že d ůvě rné informace užije pouze za ú čelem pln ění
této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele
p řípustná.

(1)

(5)

(7)

(8)

(9)
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(11) Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinnosti
mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu,
v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

(12) Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno po dobu 5 let
od ukon čení smlouvy.

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

(14) V p řípadě 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 řípad porušení.

IX. Trvání smlouvy

Datem ú činnosti této smlouvy kon č í platnost a ú č innost smlouvy č . MF
403100112005 ze dne 19. 1. 2005, včetně všech jejich dodatků .

(2) Smlouva se uzavírá na dobu neurč itou a to od 1.1.2012.

(3) Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy m ůže být ukončen písemnou
dohodou obou smluvních stran.

(4) Smluvní vztah vniklý na základ ě této smlouvy m ůže být ukon čen písemnou
výpovědí podanou i bez udání d ůvod ů s tím, že výpovědní lh ů ta č iní 3 m ěsíce
a poč íná běžet od prvního dne následujícího m ěsíce, ve kterém byla výpověd'
prokazateln ě doručena druhé smluvní stran ě .

Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených
v zákoně , 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.

(5.1) Objednatel je oprávn ěn od této smlouvy odstoupit v následujících
p řípadech podstatného porušení povinností zhotovitelem:

a) v p řípadě , že bude rozhodnuto o likvidaci zhotovitele, a v p řípadě
že zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník, insolven ční návrh
podaný proti zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo bude vydáno jiné rozhodnutí
s obdobnými ú č inky;

b) v p ř ípadě prodlení zhotovitele s dodáním p ředmětu plnění o více jak
30 kalendá řních dní po termínu pln ění;

c) v p řípadě , že zhotovitel neodstraní vady p ředmě tu plnění ani ve
lh ů tě 30 kalendá řních dní od jejich oznámení objednatelem;

(1)

(5)
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d) v p řípadě realizace p ředmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními
smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními p ředpisy nebo
v p řípadě nedodržování jiných závazných dokument ů či p ředpisů
(zejména p ředpis ů pro bezpečnost práce, požární bezpe čnost
apod.);

e) v p ř ípadě jiného porušení povinností zhotovitele, které nebude
odstran ěno ani do 30 kalendá řních dní od doručení výzvy
objednatele.

(5.2) V p řípadě odstoupení podle č lánku 5.1 písm. b), c) a e) je po marném
uplynutí 30denní lh ůty objednatel oprávněn od smlouvy jednostrann ě
odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Objednatel
má v p řípadě odstoupení od smlouvy v každém p řípadě nárok na
náhradu prokázaných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti s
náhradním řešením, zejm. náklad ů , které mohou vzniknout v souvislosti
se zajištěním náhradního pln ění.

(5.3) Objednatel je v p řípadě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své
volby bud' odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od
části smlouvy, která bude v dob ě odstoupení nespln ěna. V p řípadě
částečného odstoupení je zhotovitel povinen vrátit objednateli cenu díla
(byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln ění, která nejsou dot čena
odstoupením.

(5.4) Zhotovitel je oprávn ěn od této smlouvy odstoupit v následujících
p řípadech podstatného porušení objednatelem:

a) bude-li objednatel v prodlení s pln ěním lhů ty 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 řípadě prodlení objednatele s poskytnutím sou č innosti o více než
30 kalendá řních dni od prokazatelného doru čení písemné výzvy
zhotovitele

(5.5) Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být
uveden odkaz na ustanovení této smlouvy č i právních p ředpis ů , které
zakládá oprávn ění od smlouvy odstoupit.

(5.6) Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením ad smlouvy
nejsou odstoupením dotčena.

(5.7) V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy z ůstává tato
smlouva v platnosti ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny
odstoupením.

(5.8) V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen
do 5 pracovních dn ů od prokazatelného doru čení odstoupení p ředat
objednateli ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně
p řípadných zdrojových kód ů a dalších podklad ů nezbytných k
dokon čení díla objednatelem č i třetími osobami.

(5.9) V p řípadě částečného odstoupení ad této smlouvy má objednatel právo
dokon č it dílo sám nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ě n
použít za tímto ú čelem veškeré části díla, které nebyly dotčeny
odstoupením.
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(5.10) Smluvní vztah skon č í dnem doru čení oznámení o odstoupení od
smlouvy druhé smluvní stran ě , nebo dnem uvedeným v oznámení.

(5.11) 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, zajištění pohledávky
kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se t ěch práv a
povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

X. Práva duševního vlastnictví

Zhotovitel prohlašuje, že p ředmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad,
zejména že není a nebude zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro
objednatele vyplynul jakýkoliv finan ční nebo jiný závazek ve prosp ěch t řetí
strany. V p řípadě , že bude toto oznámení nepravdivé, je zhotovitel v plném
rozsahu odpovědný za p řípadné následky takovéhoto jednání, p ř ičemž právo
objednatele na p řípadnou náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává
nedotčeno.

(2) Jsou-li sou částí p ředmětu plnění podle této smlouvy po č íta čové programy č i
jiné výsledky č innosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví (dále jen „Licencované materiály"), platí pro jejich užití
následující ustanovení tohoto č lánku.

V p řípadě , že sou částí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty
zhotovitele nebo t řetích stran, poskytuje zhotovitel objednateli k užití takových
produktů nevýhradní licenci.

(4) K částem Licencovaných materiál ů , které byly zhotovitelem vytvo řeny č i
upraveny na objednávku objednatele, poskytuje zhotovitel objednateli
výhradní licenci. Objednatel je oprávn ěn tyto části Licencovaných materiál ů
upravovat, a to p řípadně i prost řednictvím t řetích osob.

V p řípadě , že p ředmět plnění podle této smlouvy nebude zhotovitelem
dokončen nebo p ředán objednateli v čas, je objednatel oprávněn p ředmět
plnění dokon č it, a to i prostřednictvím t řetích osob.

(6)

	

Licence podle výše uvedených ustanoveni se udě luje pro všechny zp ůsoby
užití, objednatel však není povinen licenci využít.

Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory č i jiných
služeb poskytovaných objednateli zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

Objednatel je oprávněn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy
včetně Licencovaných materiál ů organiza čním složkám státu a p ř íspěvkovým
organizacím v p ůsobnosti objednatele a v tomto rozsahu poskytnout
podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dotčena omezení rozsahu licence na

(1)

(3)

(5)

(7)

(8)
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základě počtu oprávněných uživatel ů č i sou časných p ř ístup ů stanovená v této
smlouvě .

Cena p ředmětu pln ění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za licenci k užití
Licencovaných materiál ů , které budou jeho sou částí.

(10) Pokud je sou částí dodávky poskytnutí a p řevod nevýhradních časově
neomezených užívacích práv k volně ši řitelnému SW - freeware , který není
uveden v p ředmětu pln ění, je zhotovitel povinen zpracovat p řehled licencí
freeware a p ředložit ho jako sou část p ředávacího protokolu. Zhotovitel
garantuje, že je oprávn ěn k poskytnutí a p řevodu práv k SW - freeware
objednateli a konečným uživatelům.

(11) Pokud je sou částí dodávky hardware (dále jen „HW") i software (dále jen
,,SW"), nap říklad firmware nebo opera ční systém s licencí OEM, znamená to,
že je SW dodáván společně a neoddě litelně s HW a je sou částí jeho ceny. V
p řípadě , že ostatní SW (aplikace) jsou z dodávaného HW p řenositelné v
souladu s licen ční smlouvou na jiný HW, pak je nutno ocenit takovou každou
aplikaci samostatně

XI. Rozhodné právo, řešení sporů

(1) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

(2) V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že
závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

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

(4) Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně
p říslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě , že podle procesních
p ředpisů je k rozhodování věci p říslušný krajský soud, určují smluvní strany
jako místně p říslušný soud M ěstský soud v Praze.

XII. Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním
vady p ředmětu plně ní

Nad rámec odpovědnosti za vady zhotovitel poskytuje na p ředmě t plnění
specifikovaný ve smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání
24 měsíců .

(2)

	

Záru ční doba zač íná běžet ode dne p řevzetí p ředmě tu plnění objednatelem.

(3) Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady p ředmě tu
plnění do 14 dn ů od prokazatelného nahlášení vady (pokud není v záru čních

(9)

(3)

(1)
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podmínkách stanovena lh ů ta kratší). Zhotovitel je povinen vady odstranit
opravou, vým ěnou nebo opě tovným provedením vadné části p ředmětu pln ění
nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby objednatele.

(4) V p řípadě prodlení zhotovitele s odstraněním vady p ředmětu plnění nebo
nahrazením vadného p ředmětu plnění shodným p ředmětem plnění novým,
bezvadným ve lh ů tě dle odst. 3 tohoto č lánku, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu uvedenou v č l. Sankce - smluvní pokuta a úrok
z prodlení odst. 1. Výše sankce není omezena. Uhrazením smluvní pokuty
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

Pokud zhotovitel vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v odst. 3 tohoto č lánku, je
objednatel oprávn ěn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo
prost řednictvím t řetích osob a požadovat po zhotoviteli úhradu náklad ů účelně
vynaložených v souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatněním práva podle
tohoto č lánku není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy.

(6) Zhotovitel odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Zhotovitel
zejména odpovídá za shodu funkčního chováni a vlastností p ředmětu plnění s
dodanou dokumentací a akcepta čním (nebo dle oboustranné dohody jiným)
protokolem a za použitelnost p ředmětu pln ění pro účely vyplývající z této
smlouvy a jejích p říloh.

Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými objednatelem č i
t řetí stranou nad rámec úprav schválených zhotovitelem č i uvedených
v dokumentaci p ředmě tu plnění;

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

c) obsluhou ze strany objednatele či třetích osob, která je v rozporu
s dokumentací p ředmětu plnění;

d) užitím p ředmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmě tu
plnění.

(8) Pro uplatn ění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je
oprávn ěn uplatnit vady p ředmětu pln ění u zhotovitele kdykoliv b ěhem záruční
doby bez ohledu na to, kdy objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací p ředmě tu plnění nebo jeho
části není dotčeno právo objednatele uplat ňovat nároky z vad p ředmě tu
plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

Pokud objednatel nem ůže p ředmě t plnění nebo jeho část pro vady užívat,
prodlužuje se záru ční doba o dobu od oznámení vad zhotoviteli do jejich
úplného odstran ění zhotovitelem.

(5)

(7)

(9)
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XIII. Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze m ěnit č i doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto ozna čovanými a č íslovanými vzestupnou řadou podepsanými
oprávn ěnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

XIV. Závě rečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami a úč innosti dne 1.1.2012.

(2) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z
této smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu
objednatele.

V p řípadě , že by n ěkteré ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů
neplatné č i neú č inné, nezp ůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúč innost
ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné
dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem
nejvíce ú čelu neplatného č i neú č inného ustanovení.

(4)

	

Nedílnou sou částí této smlouvy jsou její následující p ř ílohy:

P říloha č .1 Formulá ř s žádostí na vícepráci

P říloha č . 2 P řehled pravidelných služeb

V p řípadě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení
smlouvy.

(6)

	

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

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 ředmě tné věci, a ť už ústní č i písemné.

XV. Podpisová část

(1)

(3)

(5)

(7)

Za objednatele:
Česká republika - Ministerstvo financí

Za zhotovitele
Kra bat cz s.r.o.

A	 0 .T ^(,
Mgr. Radoslav Bulí ř

	

Ing. Ond řej Tomáš Klimeš
ředitel odboru 38

	

jednatel společnosti

V Praze dne:V Praze dne: At 6)4)1

77A M PRAH! -F,etea p5

-29- 14



P ř íloha č .1; Formulá ř s žádosti na vícepráci

Žádost ! Objednávka úprav v rámci IS Viola

Požadavek NF:

SF/CF q

	

EFF q EHP/Norsko q FS q CH q

Dne: Jméno: Požadovaný termín dodání:

Vyjád ření zhotovitele:
Dne: Jméno: Odhadovaný termín dodání:

Odhad náročnosti: h Kč

Potvrzení objednávky odborem 38:
Souhlasím s objednáním

Dne: Jméno:

P ředání díla

P ředáno zhotovitelem

Dne: Jméno: náročnost: h Kč

Odsouhlaseno NF

Dne: Jméno: podpis:
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P říloha č .2: P řehled pravidelných služeb
P řehled pravidelných služeb Viola
Rok
Čtvrtletí

Podpis zhotovitele:

Vysvětlivky
vykonal = jméno zam ěstnance dodavatele, který službu vykonal
pro = jméno zam ěstnance organizace, pro kterého je služba ur čena

Tento zaměstananec je zároveň kontaktní osobou, u kterě může objednatel ověřit, že byla služba vykonána

délka = délka travání služby v hodinách

Délka (hod.)SlužbaDatum Pro ijméno, kontakt)VykonalOrganizace

0Celkem

Krabat cz s.r.o.
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