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^ íslo smlouvy MF

332/147/2011
Toto ^íslo uvád^jte p^i fakturaci

SMLOUVA O DÍLO
Na Úpravu funk ^ nosti adresá ^ových služeb a p ^echod na FIM 2010
uzav^ená podle ustanovení § 536 a násl. zákona ^ . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
zn^ní pozd ^jších p ^edpis^ (dále jen „obchodní zákoník") na základ^ výb ^rového ^ízení
jednání v jednacím ^ízení bez uve ^ejn ^ní

2321102001120111T
dle sm^rnice MF C. 11/2006 o zadávání ve ^ejných zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem ^ .
137/2006 Sb., o ve ^ejných zakázkách
mezi

Smluvní strany
^ eská republika - Ministerstvo financí
se sídlem Letenská 15,
poštovní p ^ihrádka 77, 118 10 Praha 1
I ^O:00006947
DI ^ :CZ00006947
jehož jménem jedná: ing. Lud ^k Novotný, ^editel odboru 33,
(dále jen „Objednatel")

0

DATASYS s.r.o.
se sídlem Jeseniova 2829120,
13000 Praha 3
IC:61249157
DI ^ : CZ 61249157
bankovní spojení: Komer^ní banka a.s., Praha,
^ . ú ^tu: 27-9647490267/0100
jehož jménem jedná: ing. Iva Herlesová,
jednatelka a ^editelka spole ^ nosti
zapsán v OR M^ S v Praze oddíl C, vložka 28862
(dále jen „Zhotovitel")

Zmocn ^nci pro v ^ cná jednání:
za Objednatele:
ing. Ji ^í Samec
za Zhotovitele:
Martin Ambrož
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P ^edm ^t pln ^ ní
1.1 P ^edm ^tem pln ^ ní smlouvy o dílo je úprava funk ^nosti adresá ^ových služeb a p^echod na
FIM 2010 v rozsahu dle P ^ílohy ^. 1, která je nedílnou sou ^ástí této smlouvy.
1.2 P ^edm^t pln^ní smlouvy upravuje a rozši ^uje systém adresá ^ových služeb používaných
v resortu MF na základ ^ smlouvy zakázkové ^íslo 332/157/2007 ze dne 10.12.2007.
1.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo cenu dále sjednanou.

IL

Lh ^ta, místo a zp ^sob p ^edání pln ^ní
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozd ^ji do:
Akce

Termín

úprava funk^nosti adresá ^ových služeb ap^echodnaF1M 2010

Ido31.7. 2012

Místem pln ^ní je sídlo Objednatele
2.2 P^edání a p ^evzetí p ^edm^tu pln^ní bude osv ^d^eno formou potvrzení p ^edávacího
protokolu. Protokoly budou podepsány pov ^^eným zam ^stnancem Objednatele.
Odpov^dnou osobou k p ^evzetí pln ^ ní je ing. Ji ^í Samec.
Pov^^eným zam ^stnancem Zhotovitele je pro ú ^ely této smlouvy Martin Ambrož.
2.3 V p ^ípad^ , že na výzvu Zhotovitele neposkytne Objednatel pot ^ebnou sou ^innost
k p ^edání díla, není po tuto dobu Zhotovitel v prodlení s pln ^ním díla.

III.

Cena díla

0

3.1 Celková cena uvedená ve smlouv ^ je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
6.526/1990 Sb., o cenách, ve zn ^ ní pozd ^jších p ^edpis ^ a je cenou kone ^nou a
nep^ekro^itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ^edm ^tu smlouvy,
v^etn ^ náklad ^ souvisejících s p^ípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ^ní
apod.

3.2 Celková dohodnutá smluvní cena za p ^edm ^t pln^ ní za celé období trvání smlouvy ^ iní: a
Objednatel zárove^ uhradí za provedení díla ^ástku v celkové výši:
Položka
Celkem

Cena v K^ bez DPH 20%

DPH 20%

982 800,-K^ 1 196 560,-K^ I

Cena v K^ s DPH 20%
1 179 360,-K^ I

Cena je uvedena za celé trvání smlouvy s DPH a bez DPH. Zhotovitel m ^že plnit i p ^ed
termínem pln ^ ní.
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3.3 Cena díla uvedená v odstavci 3.2 tohoto ^lánku zahrnuje pln ^ ní ve t^ech etapách:
Etapa

Položka

1.

Vytvo ^ení portálu adresá ^ových služeb,
Vytvo ^eni jednoduchého nástroje pro ^ešení incident ^ ,
Úprava zp^ sobu integrace uživatel ^ z AD do systému AreaGuard

Cena bez DPH

Optimalizace databáze
2.

280 800,- K^

336 960,- K^

421 200,- K^

505 440,- K^

280 800,- K^

336 960,- K^

Vytvo ^ení jednoduchého workflow s elektronickým podpisem,
Úprava synchronizace Active Directory,
Vytvo ^ení modulu sledování zm ^ n

3.

Cena s DPH

Zm ^na umíst^ ní serveru adresá ^ových služeb a migrace systému ILM na
FIM,
Úprava dokumentace

3.4 Cena pln^ní díla v ^len^ní podle realizace jednotlivých etap uvedených v odstavci 3.3.
tohoto ^lánku bude uhrazena dle následujícího harmonogramu plateb:
Platební kalendá ^

Cena v K^ bez DPH 20%

cena v K^ s DPH 20%

T + 29 dní

280 800,-K^

336 960,-K^

T + 58 dní

421 200,-K^

505 440,-K^

T + 88 dní

280 800,-K^

336 960,-K^

Pokud se DPH na základ ^ nové právní úpravy b^hem smluvního období zm ^ní, výše DPH
se automaticky zm ^ní v souladu s touto právní úpravou. Tato zm ^na nebude považována za
zm ^nu ceny ani za zm ^nu této smlouvy.

IV.
Platební podmínky
4.1 Právo vystavit da ^ ový doklad na cenu dle ^lánku lil, této Smlouvy vzniká Zhotoviteli po
podpisu P ^edávacího protokolu za dále v tomto ^lánku uvedených podmínek.
4.2 Splatnost ^ádn ^ vystaveného da ^ového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 28
zák. ^. 235/2004 Sb. o DPH ve zn ^ ni pozd ^jších p ^edpis ^ , ^iní 21 dn ^ od doru ^ení
Objednatele. Lh ^ta splatnosti je zachována, dá-li Objednatel p ^íkaz k úhrad ^ da^ového
dokladu - faktury t ^i dny p ^ed uplynutím její splatnosti.
4.3 Vystavený da ^ový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozepsání položek p ^edm ^tu pln^ní p^esn^ dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové ^íslo smlouvy,
d) ^íslo ú^tu dodavatele,
e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona ^. 235/2004 Sb., o dani z p ^idané
hodnoty, ve zn ^ ni pozd ^jších p^edpis ^ ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku
g) nedílnou sou ^ástí faktury (v p ^íloze) bude P ^edávací protokol, který musí
obsahovat jednozna^né ozna^ení dodávky ^i služby, a to v ^etn ^ p^esných názv^
položek, jejich po ^et, jednotkové ceny.,
h) originál P ^edávacího protokolu p ^ipojený k faktu ^e musí být s p ^edepsanými jmény
zástupc^ obou smluvních stran podepsán jejich vlastnoru ^ními ^itelnými podpisy.
4.4 Zhotovitel je povinen zaslat (doru ^it) da ^ový doklad - fakturu na adresu Objednatele:
^ eská republika Ministerstvo financí
Letenská 15, poštovní p ^ihrádka 77
118 10 Praha 1
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v n ^ mž je uskute ^^ ováno pln^ní, musí být faktura doru ^ena nejpozd ^ji do 15.12.,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.5 V roce

4.6 Objednatel má právo da ^ový doklad - fakturu Zhotoviteli p ^ed uplynutím lh ^ty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné
náležitosti požadované ve smlouv ^, chybí-li na da^ ovém dokladu - faktu ^e n^která z
náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný
druh ^i množství p ^edm ^tu pln^ni než dohodnuté ve smlouv^ . Nová lh ^ ta splatnosti v
délce 21 dn ^ po^ne plynout ode dne doru ^ení opraveného da ^ ového dokladu
Objednateli
4.7 Celková cena p ^edm ^tu Smlouvy bude Objednatelem placena dle platebního kalendá ^e
na základ ^ da ^ ového dokladu vystaveného Zhotovitelem za dále uvedených podmínek.
4.8 Zhotovitel má právo ú ^tovat ^ástku ve výši uvedené v odstavci 3.3 podle harmonogramu
uvedeném v odstavci 3.4 po uskute ^n^ní zdanitelného pln ^ní s tím, že da ^ový doklad
v^etn ^ vyú ^tování DPH bude Objednateli doru ^en prokazatelným zp ^ sobem.
4.9 Podkladem pro vystavení da ^ ového dokladu v^etn^ vyú ^tování DPH bude P ^edávací
protokol potvrzený oprávn ^ným zástupcem Objednatele, uvedeným v odstavci 2.2.
Sou^ástí da^ ového dokladu bude kopie protokolu.
4.10 Da ^ z p ^idané hodnoty bude ú ^tována v souladu se zákonem ^ . 235/2004 Sb., o dani
z p ^idané hodnoty, ve zn^ní pozd ^jších p ^edpis ^ , ke dni uskute^n ^ní zdanitelného pln ^ní.
4.11 Platby budou probíhat výhradn ^ v K^ a rovn^ž veškeré cenové údaje budou v této m ^n^ .

V.
Dodací podmínky
5.1 Zhotovitel je povinen p ^edat Objednateli p ^edm^t Smlouvy funk ^ní, a to písemným
protokolem podepsaným pov ^^eným zástupcem Objednatele. Nedod ^ lky bránící užívání
p ^edm ^tu Smlouvy obvyklým zp ^ sobem jsou nep ^ípustné.
5.2 P ^edm^t Smlouvy bude vždy pro pot^eby této Smlouvy pokládán ze strany Zhotovitele za
^ádn ^ p ^edaný, jestliže Objednatel z d ^vod ^ , které neleží na stran ^ Zhotovitele ve lh ^ t^
uvedené v odstavci 3.4, nepodepíše P ^edávací protokol.
5.3 P ^edávací protokoly zpracovává Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z
nichž každá ze smluvních stran po jejich potvrzení pov ^^eným zástupcem Objednatele
obdrží jeden výtisk.

VI.
Závazky Zhotovitele
6.1 Zhotovitel je povinen k pln^ ní závazk ^ vyplývajících z této Smlouvy používat pouze
odborn ^ vyškolený analytický a programátorský personál. Tam, kde Objednatel bude mít
d ^ vod zpochybnit kvalitu personálu Zhotovitele, projedná Objednatel se Zhotovitelem
vzniklou situaci a bude hledat uspokojivé ^ešení, které m ^že zahrnovat i odvolání a
nahrazení jednotlivce, jehož se stížnost týká.
6.2 P ^i pln ^ ní p^edm ^tu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat odborn ^ a
ohledupln ^ , aby minimalizoval ve vztahu k zam ^stnanc^ m Objednatele p ^ípadné
negativní vlivy vyplývající z této ^innosti.
6.3 Personál a ostatní osoby Zhotovitele jsou oprávn ^ ni vstupovat v objektech Objednatele
pouze do míst, která budou dohodnuta mezi zmocn ^nci pro v^cná jednání smluvních
stran.
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6.4 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré interní podklady Objednatele použije výhradn ^ k pln ^ní
této smlouvy.
Vil.
Závazky Objednatele
7.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou pot ^ebnou sou ^innost pracovník ^ Objednatele
nutnou pro zpracování analýzy a návrhu ^ešení.
7.2 Objednatel zajistí odpovídající hardware a software vyplývají z celkového návrhu ^ešení
v souladu se specifikací uvedenou v p ^íloze 1.
7.3 Objednatel zajistí odpovídající sít'ovou konektivitu a pot ^ebné sí^ové služby nutné pro
realizaci ^ešení. Podrobnosti jsou uvedeny v bod ^ 1.8 p ^ílohy 1.
7.4 Objednatel umožní Zhotoviteli fyzický p ^ístup do prostor, kde bude systém
implementován a provozován.
7.5 Objednatel umožní Zhotoviteli vzdálený p ^ístup k implementovaným systém ^ m
v pot ^ebném rozsahu. Vzdálený p ^ ístup bude realizován zabezpe ^eným datovým
okruhem (VPN).

VIII.
Záru ^ ní a servisní podmínky
8.1 Zhotovitel poskytne Objednateli na p ^edm^t pln ^ ní záruku 12 m ^síc ^ , tzn., že po dobu
záruky budou zahájeny práce na odstran ^ní závady do 24 hodin od nahlášení závady
prokazatelným zp^sobem. Za pr^kazný zp ^ sob nahlášení závady se považuje ohlášení
závady na pracovišt^ Zhotovitele pro odstra ^ ování poruch na adrese Zhotovitele, resp.
na telefonický hot-line +420 225 308 250 v pracovních dnech v dob ^ od 8 do 17 hodin
nebo na mailovou adresu: support@datasys.cz .
8.2 Po dobu záruky se Zhotovitel zavazuje odstra ^ ovat na vlastní náklady veškeré záru ^ ní
závady. Záru ^ní doba po ^ íná b ^žet dnem p ^edání a p ^evzetí p ^edm^tu pln^ní v souladu
s ^i. II této smlouvy.
8.3 Záru ^ní opravy budou provád ^ ny v pracovní dny v dob ^ od 8,00 do 17,00 hodin. Závada
nahlášená po skon ^ení uvedené doby se považuje za nahlášenou následující pracovní
den v 8.00 hodin.
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8.4 Zhotovitel neodpovídá za vady zp ^ sobené následujícími okolnostmi:
(a) nevhodnými zásahy do p ^edm ^tu pln^ní provedenými Objednatelem ^ i t^etí
stranou nad rámec úprav schválených Zhotovitelem ^i uvedených v
dokumentaci p ^edm^tu pln ^ní;
(b)
vlivy zm ^n technického a programového vybavení, které není sou ^ástí
p ^edm^tu pln^ní, s výjimkou p ^ípad ^ , kdy Zhotovitel takové zm ^ ny schválil
nebo kdy takové zm ^ ny byly uvedeny v dokumentaci p ^edm^tu pln ^ní;
(c)
obsluhou ze strany Objednatele ^i t^etích osob, která je v rozporu s
dokumentací p ^edm^tu pln ^ní;
(d)
užitím p ^edm ^tu pln^ní, které je v rozporu s dokumentací p ^edm ^tu pln^ ní.

!X.
Sankce
9.1 V p ^ípad ^ prodlení Zhotovitele s pln ^ním jakékoliv lh ^ty uvedené v této smlouv^ a dále
v p ^ípad ^ nepln ^ní Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit v ^^ i n^mu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové ceny p ^edm ^tu pln ^ ní s DPH za každý i zapo ^atý den
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následující po marném uplynutí doby pln ^ní, nebo (nejsou-li lh ^ ty ve smlouv^ uvedeny)
za každý i zapo ^atý den nepln ^ ní.
9.2 P^i nedodržení termínu splatnosti da ^ ového dokladu - faktury Objednatelem je Zhotovitel
oprávn^ n požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se ^ídí na ^ízením
vlády ^ . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ^ z prodlení a poplatku z prodlení
podle ob ^anského zákoníku, v platném zn ^ ni.
9.3 Jakékoliv omezování výše p ^ípadných sankcí se nep ^ipouští.
9.4 Žádná ze smluvních stran není odpov ^dná za prodlení zp ^ sobené prodlením s pln ^ním
závazk ^ druhé smluvní strany nebo v p ^ípad ^ neposkytnutí požadované sou ^innosti,
vymezené ve smlouv ^ .
9.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený
touto smlouvou.
9.6 Okolnosti vylu ^ující odpov ^dnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
9.7 Zaplacením smluvním pokuty není dot ^eno právo smluvních stran na úhradu zp ^sobené
škody v plné výši.

X.
Kontaktní spojení
10.1 Jakékoliv oznámení, žádost, požadavek, souhlas nebo jiná komunikace,
p ^ edpokládané nebo povolené touto Smlouvou bude mít písemnou formu a bude
doru ^eno druhé smluvní stran^ faxem, nebo osobn^ , nebo doporu ^eným dopisem na
následující adresy s výhradou, že každá ze smluvních stran m ^že zm ^ nit svoji adresu
pro p^íjem takovéto komunikace i zmocn ^nce pro v^cná jednání. Takovouto zm ^ nu
smluvní strana oznámí druhé smluvní stran ^ písemn ^ doporu ^eným dopisem.
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10.2 Adresy pro kontaktní spojeni smluvních stran jsou:
Objednatel:
^eská republika Ministerstvo financi
Ing. Ji ^í Samec
Letenská 15, poštovní p ^ihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon +420257043243
E-mail: jiri.samec@mfcr.cz
Zhotovitel:
Datasys s.r.o.
Martin Ambrož

Jeseniova 2829120
130 00 Praha 3
Telefon +420603280008
E-mail: ambroz@datasys.cz
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XI.

Ochrana informací
11.1 Ob^ smluvní strany berou na v^ domí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podob ^ zve^ejn ^ n na internetových stránkách Ministerstva financí na
dobu neur^itou.
11.2 Ob^ smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp ^ístupnit t^etím osobám
d ^v^rné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle
zákona ^ . 106/1999 Sb., o svobodném p ^ístupu k informacím, ve zn ^ní pozd ^jších
p ^edpis ^ není tímto ustanovením dot ^ena.
11.3 Za d ^ v^ rné informace se považují veškeré následující informace:
a)

veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto
smlouvou;

b)

informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml ^enlivosti
Objednatele;

c)

veškeré další informace, které budou Objednatelem ^ i Zhotovitelem ozna ^eny
jako d ^v^ rné ve smyslu ustanoveni § 152 zákona ^. 137/2006 Sb., o
ve^ejných zakázkách, ve zn ^ ní pozd ^jších p ^edpis ^ .

11.4 Povinnost zachovávat ml ^enlivost uvedená v tomto ^lánku se nevztahuje na informace:
a)

které jsou nebo se stanou všeobecn ^ a ve ^ejn^ p ^ístupnými jinak, než
porušením právních povinností ze strany Zhotovitele,

b)

u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu voln ^ k
dispozici ješt^ p ^ed p ^ijetím t^chto informací od Objednatele,

c)

které budou Zhotoviteli po uzav ^ení této smlouvy sd ^ leny bez závazku
ml ^enlivosti t^etí stranou, jež rovn ^ž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d)
jejichž sd^lení se vyžaduje ze zákona.
11.5 D ^ v^rné informace zahrnují rovn ^ž veškeré informace získané náhodn ^ nebo bez
v^domí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t ^etí strany, které se
týkají Objednatele ^i pln ^ ní této smlouvy.
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11.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp ^ístupní jakékoliv t ^etí osob^ d ^v^ rné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ^, a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpe ^ení t^chto informací. Zhotovitel je povinen zabezpe ^ it
veškeré d ^v^ rné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
11.7 Zhotovitel se zavazuje, že d ^ v^rné informace užije pouze za ú ^elem pln ^ní této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p ^ípustná.
11.8 Zhotovitel je povinen svého p ^ípadného subdodavatele zavázat povinností ml ^enlivosti
a respektováním práv Objednatele nejmén ^ ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.
11.9 Trvání povinnosti ml ^enlivosti podle tohoto ^lánku je stanoveno následovn ^ :
a)

v p^ípad ^ smluv, jejichž p ^edm ^tem je opakované pln ^ní, po dobu 5 let od
ukon ^ení smlouvy;

v p^ípad^ smluv s jednorázovým pln ^ ním po dobu 5 let od skon ^ení záru^ní
doby.
11.10 Za prokázané porušení ustanovení v tomto ^lánku má druhá smluvní strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé škody.
b)
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11.11 V p ^ípad ^ porušení povinností uložených smluvním stranám tímto ^lánkem má druhá
smluvní strana, vedle náhrady škody, ú ^tovat smluvní pokutu ve výši 100.000 K ^ za
každý p ^ípad porušení.
XII.
Práva t^etích osob
Zhotovitel prohlašuje, že p ^edm^t pln ^ ní dle této smlouvy nebude zatížen právy t ^etích
osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finan ^ní nebo jiné nároky
ve prosp^ch t ^etích stran. V opa ^ném p ^ípad^ Zhotovitel ponese veškeré d ^ sledky
takovéhoto porušení práv t ^etích osob.
XIII.
Rozhodné právo
13.1 Tato smlouva se ^ídí právním ^ádem ^eské republiky.
13.2 V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že
závazkový vztah založený touto smlouvou se ^ídí obchodním zákoníkem.
()

13.3 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího
porušení, ukon ^ení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy ^eské
republiky.
13.4 Smluvní strany podle § 89a ob^anského soudního ^ádu ur^ují jako místn ^ p^íslušný
soud Obvodní soud pro Prahu 1; v p ^ípad ^ , že podle procesních p ^edpis ^ je k
rozhodování v ^ci p ^íslušný krajský soud, ur^ují smluvní strany jako místn ^ p ^íslušný
soud M^stský soud v Praze.P ^i rozhodováni p ^ ípadných spor^ , vzniklých ze
závazkových vztah ^ založených touto smlouvou, budou místn ^ a v^cn^ p ^íslušné
soudy ^eské republiky.
XIV.
Odpov^dnost za škodu
14.1 Zaplacením smluvním pokuty není dot^eno právo smluvních stran na úhradu
zp ^ sobené škody vzniklé v souvislosti s pln ^ním p^edm ^tu smlouvy.
14.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou zp ^ sobenou škodu a to porušením ustanovení
Smlouvy, opomenutím nebo zásadn ^ nekvalitním provád ^ ním smluvní ^innosti v plné
výši. O náhrad ^ škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném zn ^ní.
14.3 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše ^i druhu škody se nep ^ipouští.
14.4 Žádná ze smluvních stran není zodpov^ dná za škodu zp ^sobenou prodlením
s pln ^ ním závazk^ druhé smluvní strany.
XV.
Ukon ^ ení smluvního vztahu
15.1 Smlouva se uzavírá na dobu ur^itou a to ode dne podpisu smlouvy do 31.7.2012
15.2 Smluvní vztah skon ^ í uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto ^lánku. Ukon ^ením
smlouvy nejsou dot^ena práva z poskytnutí licencí na dobu neur ^ itou, práva
z odpov^dnosti za vady, povinnost ml ^enlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle
svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
15.3 Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon ^it i p ^ed uplynutím doby uvedené
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v odstavci 1. tohoto ^ lánku písemnou dohodou obou smluvních stran.
15.4 Smluvní strany jsou oprávn ^ny odstoupit od smlouvy z d ^vod ^ uvedených v zákon^ , z
d ^ vod ^ uvedených ve smlouv^ a dále z d ^vodu podstatného porušení smlouvy ve
smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy,
které je d ^vodem pro odstoupení od smlouvy nebylo zp ^ sobeno okolnostmi
vylu^ujícími odpov^dnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.
15.4.1 Objednatel je oprávn ^ n od této smlouvy odstoupit zejména v následujících
p ^ípadech podstatného porušení povinností Zhotovitelem:
a) v p ^ípad ^, že bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, a v p ^ípad ^ že Zhotovitel
podá insolven ^ní návrh jako dlužník, insolven ^ ní návrh podaný proti Zhotoviteli
bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele
nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú ^inky;
b) v p^ípad ^ prodlení Zhotovitele s dodáním p ^edm ^tu pln^ní o více jak 30
kalendá ^ních dní po termínu plen ^ní;
c) v p ^ ípad ^ , že Zhotovitel neodstraní vady p ^edm ^tu pln^ní ani ve lh ^ t^ 30
kalendá ^ních dní od jejich oznámení Objednatelem;
d) v p ^ípad ^ realizace p ^edm^tu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v
rozporu s obecn ^ závaznými právními p^edpisy nebo v p ^ípad ^ nedodržování
jiných závazných dokument ^ ^i p ^edpis^ (zejména p^edpis ^ pro bezpe ^nost
práce, požární bezpe ^ nost apod.);
e) v p ^ípad ^ jiného porušení povinnosti Zhotovitele, které nebude odstran ^ no ani do
30 kalendá ^ních dní od doru ^ení výzvy Objednatele.
15.4.2 V p ^ípad ^ odstoupení podle ^lánku 4.1 písm. b), c) a e) je po marném uplynutí
30denní lh ^ty Objednatel oprávn ^ n od smlouvy jednostrann ^ odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele. Objednatel má v p ^ípad ^ odstoupení od
smlouvy v každém p ^ípad ^ nárok na náhradu prokázaných náklad ^ , které mu
vzniknou v souvislosti s náhradním ^ešením, zejm.náklad ^ , které mohou
vzniknout v souvislosti se zajišt ^ním náhradního pln ^ ní.
15.4.3 Objednatel je v p ^ípad ^ odstoupení od této smlouvy oprávn ^ n podle své volby
bud' odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od ^ásti smlouvy,
která bude v dob ^ odstoupení nespln ^na. V p^ípad ^ ^áste^ného odstoupení je
Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o
hodnotu pln ^ ní, která nejsou dot ^ena odstoupením.
15.4.4 Zhotovitel je oprávn ^ n od této smlouvy odstoupit v následujících p ^ípadech
podstatného porušení Objednatelem:
a) bude-li Objednatel v prodlení s pln^ním lh ^ty splatnosti da ^ ového dokladu faktury o více jak 30 kalendá ^ních dní, p^i^emž nárok na úrok z prodlení, není
tímto ustanovením dot ^en,
b) v p^ípad ^ prodlení Objednatele s poskytnutím sou ^innosti o více než 30
kalendá ^ních dní od prokazatelného doru ^ení písemné výzvy Zhotovitele.
15.4.5 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ^m být uveden odkaz
na ustanovení této smlouvy ^ i právních p ^edpis^ , které zakládá oprávn ^ ní od
smlouvy odstoupit.
15.4.6 Práva smluvních stran vzniklá p ^ed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dot ^ena.
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15.4.7 V p ^ípad ^ ^áste^ného odstoupení od této smlouvy z ^stává tato smlouva v
platnosti ohledn ^ t^ch ^ ástí díla, které nejsou dot^eny odstoupením.
15.4.8 V p^ ípad^ ^áste ^ ného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5
pracovních dn ^ od prokazatelného doru ^ení odstoupení p ^edat Objednateli ty
^ásti díla, které nebyly dot ^eny odstoupením, v ^etn ^ p ^ípadných zdrojových kód ^
a dalších podklad ^ nezbytných k dokon^ení díla Objednatelem ^i t^etími osobami.
15.4.9 V p ^ípad ^ ^áste ^ ného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon ^it
dílo sám nebo prost ^ednictvím jím ur^ené osoby a je oprávn ^n použít za tímto
ú^elem veškeré ^ásti díla, které nebyly dot^eny odstoupením.
15.4.10 Smluvní vztah skon ^ í dnem doru ^ení oznámení o odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní stran ^ , nebo dnem uvedeným v oznámení.

O

15.4.11 Odstoupení od této smlouvy ^i jiné ukon ^ení smluvního vztahu založeného
touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
neve ^ejných informací, zajišt ^ ní pohledávky kterékoliv ze stran, ^ešení spor^ a
ustanovení týkající se t^ch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.
XVI.
Zm ^ ny smlouvy
Tuto smlouvu lze m ^ nit anebo dopl ^ovat pouze písemnými dodatky takto ozna ^ovanými a
^ íslovanými vzestupnou ^adou po dohod ^ obou smluvních stran a podepsanými
oprávn^nými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání
jsou neplatná.
XVII.
Záv^ re ^ ná ustanovení
17.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
17.2 P ^íloha ^ . 1, uvád ^ ná v textu této smlouvy tvo ^ í její nedílnou sou ^ást.
17.3 Smlouva nabývá platnosti a ú ^ innosti dnem podpisu oprávn ^nými zástupci obou
smluvních stran. Smluvní strany dále potvrzují, že tato Smlouva odpovídá svobodné
v ^ li obou smluvních stran.
17.4 Tato smlouva p ^edstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ^ vzájemných vztah ^ ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ^edcházející ujednání a dohody v této p ^edm ^tné
v^ci, at' už ústní ^i písemné.
2 3 -03- 2012
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