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SMLOUVA
Poskytnutí služby k p řístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz

uzavřená podle zákona č . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu a se zákonem č . 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů , jako zakázka malého rozsahu zadaná na e-tržišti státní správy www.óemin.cz

pod č .j. MF-l 1822312012133 (dále jen smlouva)

SMLUVNi STRANY

Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem

	

Letenská 15, 118 10 Praha 1
jejímž jménem jedná

	

Ing. Lud ěk Novotný, ředitel odboru 33
Bankovní spojení:

	

ČNB Praha 1, č íslo ú čtu: 433328-00110710
DIČ :

	

CZ00006947
IČ :

	

00006947
(dále jen Objednatel)

KPC

	

Gartner

KPC-Group, s.r.o.
se sídlem
jejímž jménem jedná
Bankovní spojení:
Spisová značka:
IC:
DIČ :

Praha 5, Jeremiášova 769, PS Č : 15500
Ing. Old ř ich P ř íklenk, jednatel

58745800112400
C. 86088 vedená u rejst říkového soudu v Praze
26500281
CZ26500281

(dále jen Poskytovatel nebo Zhotovitel)

LPŘEDMĚT SMLOUVY

1. P ředmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele a Poskytovatel se také zavazuje po dobu
trvání této Smlouvy poskytovat Objednateli p řístup ke znalostní databázi nezávislých
analýz společnosti Gartner Inc. v úrovních:

• 1 x Gartner for IT Executives CIO Essentials

(dále společně též „ znalostní databáze Gartner` a „ Služby") a sou časně mu poskytuje
oprávnění k užití znalostní databáze (poskytuje mu licenci); bližší specifikace p ředmětu
plnění je uvedena v následujících odstavcích tohoto č lánku.
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2. Rozsah a způsob poskytovaných Služeb a licence:

A)	 Licenční oprávnění:

Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli ode dne p ředání p řístupových
kód ů po dobu trvání této smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou
p řístup ke znalostní databázi a p řístup k analytik ům, a to v úrovních dle odstavce
2.B), jednotliví Uživatelé (zam ěstnanci Objednatele) jsou vyjmenovaní též v odst.
2.B), tohoto č lánku.

B)	 Uživatelé, úrovně p ř ístupu a odpovídající cena:

Název služby
Úroveň Počet Jméno Datum Datum Celkový
př ístupu p řístup ů oprávn ěného začátku konce poplatek

uživatele plněni pln ěni za pů l
roku

Gartner for IT
Executives

Essentials 1 Inq.Ludě k 15.12.2012 15.6.2013 680.000
Novotný bez DPH

Ceny nezahrnují DPH

C)	 Služby obsahuÍí:

1. Gartner CIO Essentials: Poskytnutí p ř ístupu ke znalostní databázi (dále jen
„p řistup ke znalostní databázi"), která obsahuje nezávislé analýzy o klíčových
trendech na trhu ICT o dodavatelích ICT a jejich produktech, hodnocení a vzájemné
porovnání dodavatel ů a produktů , kladných i záporných zkušeností z implementace
ICT vjiných zemích. Rozsah databáze je více než 65.000 analytických dokument ů
v anglickém jazyce v rozsahu dvou až šedesáti stran v následujících oblastech:

• Výzkumy v oblasti Smart Government
. Výzkumy o osvědčených praktikách p ři revizi outsourcingových kontrakt ů
. Hardware (servery, storage, desktop PC, pracovní stanice, dopl ňkový

hardware)
• Aplikační software včetně vývoje aplikací

• Komunikační služby a komunika ční za řízení
. IT služby
. Výzkumy o trendech a možnostech využití technologií v oblasti státní správy a

samosprávy

2. Gartner CIO Essentials: Poskytnutí p řístupu k permanentní telefonické, e-
mailové a osobní poradenské podpo ře od nezávislých analytiků , kte ří mají nezávislé
informace o nabídce ICT produktů a služeb pro oblast státní správy a samosprávy,
p řístup k na dodavateli nezávislým referencím a zkušenostem z jejich implementace
(dále jen „Poradenská podpora"),
Tyto Služby budou poskytovány v následujících oblastech:

• P řístup k jinak nedostupným kvalitativním a kvantitativním informacím o
nabídce a implementacích ICT

• Kvalifikované rozhodování v oblasti řízení a investic do IT
• Zajištění kvality projektů
• Vyjednání lepších podmínek u dodavatel ů
• Využití nejlepších praxí ve všech oblastech ICT se zvláštním z řetelem na

oblast státní správy
. Implementaci organiza čních, procesních a technických opat ření a realizaci

klíčových změ n
. Podpora ředitele odboru Ř ízení ICT resortu p ř i ř ízení týmu informatiky

využitím doporučení analytik ů specializovaných na řízení tým ů IT
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3. Gartner CIO Essentials: Aktivní osobní podpora programového ředitele
(dále jen „lokální podpora"), která je Klientovi k dispozici formou
pravidelných osobních návštěv.

II. Cena, platební podmínky a fakturace

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
Č . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů a je cenou nep řekroč itelnou,
která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy, včetně náklad ů
souvisejících s p ř ípadnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za celé období trvání smlouvy
č iní:

bez DPH

	

680.000 Kč ,
slovy (šestsetosmdesáttisíc korun českých),

DPH

	

20% 170.000 Kč ,
slovy (stosedmdesáttisíc korun českých),

včetně DPH

	

850.000 K č ,
slovy (osmsetpadesáttisíc korun českých),

2. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto článku bude uhrazena dle následujícího
harmonogramu plateb:

3. Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká po jeho p řevzetí a potvrzení p ředávacího
protokolu aj. - dále též jen „dodací doklady' o dodávce č i službě oprávněným
zástupcem Objednatele v místě plnění.

4. Vystavený da ňový doklad! faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek p ředm ětu plnění p řesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele včetně zejména č ísla účtu,
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řídané

hodnoty, ve znění pozd ějších p ředpis ů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku,

5. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad,
který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky či služby, a to včetně p řesných
názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u
nehmotného majetku č ísla licencí. Originál dodacího dokladu p řipojený k faktu ře musí
být s p ředepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být t ěmito zástupci
vlastnoručně č itelně podepsán.

6. Splatnost řádně vystavené faktury - da ňového dokladu činí 21 dn ů ode dne doru čení
Objednateli.

7. V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena Objednateli
nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Objednatel má právo fakturu - da ňový doklad Zhotoviteli p řed uplynutím lh ůty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje,
chybí-li na faktu ře - da ňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího
dokladu nebo obsahuje-li 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 opravené faktury - da ňového dokladu Objednateli.
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9. Daň z p ř idané 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
plnění.

10. Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovn ěž veškeré cenové údaje
budou uvedeny v této m ě ně .

III.Dodáni p ředmětu plnění smlouvy

1 Zhotovitel se zavazuje, že p ředmě t plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a
právně bezvadný a odpovídající právním p ředpisům a závazným i doporučujícím
normám platným v České republice.

2. P ředmě t plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standard ům, jejichž použití je
obvyklé u obdobných produktů , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím
podmínkám Objednatele v oblasti bezpe čnosti a provozu informačních a komunika čních
technologií.

3. P řed uskutečn ěním p ředání p ředmě tu plnění bude Zhotovitel prokazateln ě
informovat oprávn ěného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o p ř ipravenosti
k p ředání. Datum p řevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele
tak, aby mezi doru čením oznámení o dokon čení a datem p řevzetí uplynulo nejméně pě t
(5) pracovních dní.

4. Dílč í dodávka p ředmětu plnění a díl č í fakturace se p ř ipouští pouze v p řípadě
uvedení této skutečnosti ve smlouvě .

5. Pokud to není v rozporu s povahou p ředm ětu plnění, musí být ke každému
funkčnímu celku p ř iloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a
p řípadná další nezbytná dokumentace (nap ř. prohlášení o shod ě , atesty, prohlášení, že
byly použity materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy,
prohlášení o respektování enviromentálních požadavk ů daných platnými závaznými
p ředpisy). Veškeré dokumenty uvedené v p ředchozí vě tě musí být v českém jazyce.

6. P ředání p ředmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným
oprávněným zástupcem Objednatele v míst ě plnění.

7. V p řípadě neposkytnutí nezbytné sou č innosti Objednatele lze po vzájemné
dohodě prodloužit termín pln ění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být
písemná a musí formu dodatku k této smlouv ě .

IV. P řechod vlastnictví a nebezpe č í škody

1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí p ředmětu plnění dnem p řevzetí
p ředmětu plnění Objednatelem (tuto variantu zadavatel preferuje) nebude-li ve smlouv ě
dohodnuto, že Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí p ředmě tu plnění od data
uhrazení smluvené ceny.

2. Objednatel nabývá práva k užívání p ředmě tu plnění (nap říklad licenci k užití
poč ítačového programu) dnem p řevzetí p ředmětu plnění Objednatelem.

3. Objednatel je oprávněn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a
nebezpeč í škody na p ředmě tu plnění p řechází na Objednatele p řevzetím tohoto plnění.
Za užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování
a testování.
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V. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V p ř ípadě prodlení Zhotovitele s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z
této smlouvy č i právních p ředpisů má Objednatel právo uplatnit v ůč i Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin procenta) z celkové ceny p ředmě tu plnění včetně
DPH za každý i zapo čatý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu
Objednatelem je Zhotovitel oprávn ěn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku
z prodlení se ř ídí 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 ě ní.

3. Jakékoliv omezování výše p ř ípadných sankcí se nep ř ipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu,
v jakém je prodlení zp ůsobeno prodlením s pln ěním závazk ů druhé smluvní strany,
zejména v p řípadě neposkytnutí požadované sou č innosti vymezené ve smlouvě .

5. 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.

7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo
smluvních stran na náhradu zp ůsobené škody v plné výši.

VI. Náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením
svých povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením
ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé
v d ůsledku vad plnění. O náhrad ě škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep ř ipouští.

VII. Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podobě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle
zákona o ve řejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp ř ístupnit t řetím osobám
d ůvě rné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle
zákona č . 10611999 Sb., o svobodném p ř ístupu k informacím, ve zn ění pozdějších
p ředpis ů , není tímto ustanovením dotčena.

3. Za d ůvě 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 čenlivosti
Objednatele;

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna čeny jako d ůvě rné ve
smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění
pozdějších p ředpisů .
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4. Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších p ředpisů

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

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě p řed p řijetím těchto
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace
nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných d ůvod ů ;

d) které budou Zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sdě leny bez závazku ml čenlivosti
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

5. D ůvě rné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez
vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se
týkají Objednatele č i plnění této smlouvy.

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 formě , a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpe č it
veškeré d ůvě rné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Zhotovitel se zavazuje, že d ů vě rné informace užije pouze za ú čelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p řípustná.

8. Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti
a respektováním práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně :

a) v p řípad ě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od
ukon čení smluvního vztahu;

b) v p ř ípad ě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skon čení záru ční doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není
Zhotovitel oprávn ěn vypovědě t ani jiným způsobem jednostrann ě ukon č it.

11. V p ř ípadě , že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících
z tohoto č lánku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat úhradu smluvní pokuty
ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý p ř ípad porušení.

VIZI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu ur č itou a to ode dne podpisu do 15.6.2013.

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skon č í uplynutím doby uvedené v odst. 1
tohoto č lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí
na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další
ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon č it p řed uplynutím doby uvedené
v odstavci 1 tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby
stanovenými právními p ředpisy.

4. Každá ze smluvních stran je oprávn ěna tuto smlouvu vypovědě t písemnou výpovědí i
bez udání d ůvodu. V p řípad ě výpovědi zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou
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uplynutím 3 m ěsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověd'
doru čena druhé smluvní stran ě .

5. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v této
smlouvě a dále z d ůvod ů uvedených v zákon ě , zejména v p řípadě 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 vylučujícími odpovědnost die ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti

Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými
úč inky;

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

7. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupení
smlouvy ze strany Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendá řních dní po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu plnění ve lh ů tě 30
kalendá řních dní od jejich oznámení Objednatelem;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními p ředpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokument ů č i p ředpisů Zhotovitelem (zejména

p ředpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci, požární bezpe čnost
apod.);

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30
kalendá řních dní od doru čení výzvy Objednatele. .

8. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení
smlouvy ze strany Zhotovitele, se považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury

	

da ňového dokladu o více jak 30
kalendá řních dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím sou č innosti o více než 30 kalendá řních dní od
prokazatelného doru čení písemné výzvy Zhotovitele.

9. V p řípad ě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí
p říslušné 30 denní lh ů ty Objednatel oprávn ěn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to
bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

10. Objednatel je v p řípad ě odstoupení 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 nespln ěna. V p řípad ě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla
snižuje o částky p řipadající na plnění, která v d ůsledku odstoupení Zhotovitel není
povinen provést č i poskytnout. V p řípad ě úplného č i částečného odstoupeni do smlouvy
je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o
hodnotu plněni, která nejsou dotčena odstoupením.

11. Objednatel má v p ř ípadě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu
škody spoč ívající v náhradě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního pln ění.
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12. 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.

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

14. V p řípad ě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti
ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.

15. V p řípad ě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen
do 5 pracovních dn ů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení p ředat
Objednateli ty části díla, které nebyly dot čeny odstoupením, včetně p řípadných
zdrojových kód ů a dalších podklad ů nezbytných k dokon čení díla Objednatelem č i
třetími osobami.

16. V p ř ípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo
sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto účelem
veškeré části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

17. Smluvní vztah skonč í dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní straně , nebo dnem uvedeným v oznámení.

18. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d ůvě rných
informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se
těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

IX. Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele
vyplynul jakýkoliv finan ční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by
jakkoliv omezovala užití p ředmě tu pln ění. V p řípadě porušení tohoto závazku je
Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za p ř ípadné následky takového porušení,
p ř ičemž právo Objednatele na p řípadnou náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává
nedotčeno.

2. Jsou-li součástí p ředmě tu plnění podle této smlouvy po č ítačové programy či 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.

3. V p řípad ě , že sou částí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty Zhotovitele
nebo t řetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produkt ů
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 oprávněn tyto části Licencovaných materiál ů upravovat, a to p řípadně i
prostřednictvím t řetích osob.

5. V p řípad ě , že p ředmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokon čen nebo
p ředán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany
Objednatele, je Objednatel oprávněn p ředmě t plnění dokon č it, a to i prost řednictvím
třetích osob.



Page 9

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se udě luje pro všechny zp ůsoby užití,
Objednatel však není povinen licenci využít.

7. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory či jiných služeb
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy včetně
Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a p ř íspěvkovým organizacím
v působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základ ě počtu oprávněných uživatel ů č i
současných p řístupů stanovená v této smlouvě .

9. Cena p ředm ětu pln ění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za poskytnutí licence k
užití Licencovaných materiál ů , které budou jeho součástí.

10. Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace volně ši ř itelného
software (tzv. freeware), platí následující ujednání:

a) Zhotovitel je povinen nejpozd ěji p ři p ředání p ředmětu plnění Objednateli
zpracovat a p ředložit Objednateli p řehled voln ě ši řitelného software
s uvedením autora (poskytovatele), licen čního modelu a p řípadných omezení,
která se na užívání takového software vztahují. P řehled podle p ředchozí věty
musí být p řiložen k p ředávacímu protokolu.

b) Zhotovitel odpovídá za vady p ředmě tu plnění včetně volně ši ř itelného
software stejně , jako by volně ši ř itelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel
zejména odpovídá za funk čnost p ředm ě tu plnění jako celku a použitelnost
p ředmětu plnění jako celku pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným
materiál ům bude Objednatel oprávn ěn bezplatně užívat volně ši ř itelný
software v rozsahu nezbytném k plnému využití p ředmětu plnění dle této
smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady,
které by mohly vzniknout v d ůsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících
s volně ši řitelným software, který je nezbytný k užití p ředmě tu plnění dle této
smlouvy.

11. Pokud je součástí p ředmě tu plnění dle této smlouvy dodávka software který je dodáván
společně s hardware, nap říklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující
ujednání:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu
s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci
k vlastním standardním produktům nebo samostatně dodávaným produktům
t řetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém p ř ípadě součástí
ceny hardware, se kterým je software dodáván.

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve
stejném rozsahu, v jakém odpovídá za vady p ředmě tu plněni jako celku.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout Objednateli licenci k
software dodávanému spolu s hardware.

V p ř ípad ě , že bude dodávaný SW již nainstalován na kupovaném HW, p ředloží uchaze č v
nabídce (písemn ě či elektronicky) ujištění, že je oprávn ěn SW instalovat, a že instalací
nebyla porušena práva k SW a že dodávaný SW je pln ě kompatibilní s HW Objednatele
uvedeným a specifikovaným v Zadávací dokumentaci.
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X. 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.

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

4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místn ě p ř íslušný
soud Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě , že podle procesních p ředpisů je k
rozhodování věci v prvním stupni p říslušný krajský soud, určují smluvní strany jako
místně p říslušný soud Městský soud v Praze.

XI. Záruční podmínky a sankce za prodleni s odstran ěním vady p ředmětu
plnění

1. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku na v délce
trvání dvaceti čtyř (24) m ěsíců ode dne p řevzetí dokončeného a funkčního p ředmě tu
plnění Objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady p ředm ětu pln ění do 15
dnů od prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená v p ředchozí větě platí, pokud
není v záru čních podmínkách stanovena lh ůta kratší. Zhotovitel je povinen vady
odstranit opravou, vým ěnou nebo opě tovným provedením vadné části předmě tu plnění
nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby Objednatele.

3. V p řípadě prodlení Zhotovitele s odstran ěním vady p ředmětu plnění nebo nahrazením
vadného p ředmě tu plnění shodným p ředmětem plnění novým, bezvadným ve lh ů tě dle
odst. 2 tohoto č lánku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu
uvedenou v odst. 1 č lánku (Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je
Objednatel oprávn ěn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím
t řetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladú ú čelně vynaložených v
souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto č lánku není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

5. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmě t plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména
odpovídá za shodu funk čního chování a vlastnosti p ředmětu plnění s dodanou
dokumentací a akcepta čním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za
použitelnost p ředmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích p ř íloh.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Objednatelem č i třetí stranou
nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci p ředmětu
plnění;

b) vlivy zm ěn technického a programového vybavení, které není sou částí p ředmětu
plnění, s výjimkou p řípad ů , kdy Zhotovitel takové zm ěny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumentaci p ředmětu plnění;

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

d) užitím p ředm ětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.
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7. Pro uplatn ění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn ěn
uplatnit vady p ředmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv b ěhem záru ční doby bez ohledu na
to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že akceptací p ředmětu pln ění nebo jeho části není dotčeno právo
Objednatele uplat ňovat nároky z vad předmě tu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny
nebyly, v prů běhu akceptace.

8. Pokud Objednatel nem ůže p ředmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje
se záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ění
Zhotovitelem.

9. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dot čena ani omezena práva
Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající z právních p ředpis ů .

XII. Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze m ěnit, dopl ňovat č i zrušit p řed termínem uvedeným v č lánku VII.
(Ukončení smluvního vztahu) této smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými dodatky takto ozna čovanými a č íslovanými vzestupnou řadou, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

XIII. Zvláštní podmínky

(uložené Usnesením vlády 6.465/2010- Metodika pro nákup kancelá řské výpočetní
techniky)

1. Zhotovitel se zavazuje, že v p řípad ě požadavku Objednatele zajistí technickou podporu
po uplynutí záruční doby a to minimáln ě 2 roky od jejího skončení.

2. Zhotovitel se zavazuje k zajišt ění sbě ru a likvidace použitého elektroza řízení nebo jeho
dalšího použití a to nejen poptávaného elektroza ř ízení, ale i elektroza ř ízení, které je
touto ve řejnou zakázkou nahrazováno.

Osobní poč ítače, notebooky a monitory
3. Zhotovitel se zavazuje, že u notebooků musí být zaru čena dostupnost kompatibilních

baterií a napájecích zdroj ů a rovněž klávesnice a jejích sou částí po dobu nejmén ě t ří let
od okamžiku ukončení výroby.

Tiskárny, kopírky multifunk ční za řízení, skenery
4. Zhotovitel se zavazuje, že v p řípad ě nákupu tiskáren, kopírek, multifunk ční za ř ízení,

skenerů se musí uchaze č zaruč it za dostupnost náhradních díl ů po dobu nejméně tří let
od okamžiku zastavení výroby.

XIV. Závě rečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

2. Zhotovitel není oprávn ěn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

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

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p řílohy:
Př íloha 1 - Popis služeb Gartner

5. V p řípadě rozporu této smlouvy a její p řílohy č . 1 mají vždy p řednost ustanoveni
smlouvy.

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

7. 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 ředmětné
věci, at' už ústní č i písemné.

Za objednatele

	

Za zhgt[^^itele

,i� . e.,?0

-----------------------

	

--------------

	

-------------------------------

Podpis/Datum

	

Podpis/Datum

Česká republika - Ministerstvo financí

	

KPC-Group, s.r.o.
Ing. Luděk Novotný

	

Ing. Old řich P říklenk
ředitel odboru 33

	

jednatel

Wlinistnrstve finnnt;t
HS 10 PRAHA a -Would t5

-2g.
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P říloha Č . 1 - Popis služeb Gartner

Pro realizaci smlouvy pro:

Ministerstvo financí ČR

Sídlo: Letenská 15, 118 10, Praha 1

IČ : 00006947, DI Č : CZ 00006947

Zastoupená: Ing. Lud'kem Novotným, vrchním ředitelem odboru informatiky

dále jen „Klient"

bude využita následující sub-dodávka spole čnosti Gartner

1. PŘEDM ĚT SMLOUVY

a. Služby jsou analytické a výzkumné služby společnosti Gartner, Inc., sídlem One
Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Republic of Ireland registrační č íslo; 182294,
da ňové č íslo IE6582294W (dále jen Gartner), zakoupené od KPC Klientem v rozsahu
definovaném níže v tomto č lánku smlouvy a blíže specifikované v popisu služeb

b. Popisy služeb, popisují každou zakoupenou službu, up řesňují rozsah dodávky pro
každou službu, a vysvětlují všechny další podmínky jedine čné pro specifické Služby
zakoupené Klientem, a vymezují tak p ředmět této smlouvy. Popis služeb tvo ří nedílnou
součást této smlouvy a její p ř ílohu č . 1.

Klient si tímto u KPC objednává níže uvedené služby a jejich specifikaci, která je ur čena
Klientem objednané úrovn ě p řístupu (blíže vymezeno v popisu služeb) a po čtem p řístup ů ,
p ř i čemž jednotlivé služby jsou specifikovány v popisu služeb. Klient si níže uvedené služby
objednává na dobu uvedenou u iednotlivvch služeb.

Název služby Úrove ň Počet Jméno Datum Datum Roční Celkový
začátku konce poplate poplatekp řístupu p řístupú oprávněn

poskytováni CZKého
uživatele

poskytová k
CZKní služby služby

GARTNER FOR
IT
EXECUTIVES

CIO
Essenti

1 Ind.
Ludek

15.12.2012 15.6.2013 680.000 680.000

Novotnyal

Celkem (Bez DPH) 680.000 680.000

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že Gartner p řípadně KPC je oprávněno
upravovat č i jinak měnit názvy služeb č i úrovní p řístupu, a to bez vlivu na ustanovení této
smlouvy, když v p ř ípadě jakékoliv zm ěny názvu služby a jejího bližšího vymezení č i změny
úrovně p ř ístupu, se smluvní strany dohodly na tom, že nadále budou služby poskytovány ze
strany KPC Klientovi v rozsahu dohodnutém touto smlouvou i p ř i zajištění stejné úrovn ě
přístupu, a v takovémto p ř ípadě dochází k takové zm ěně služby a úrovni p řístupu, která
bude obdobná, nikoliv nižší, než služba a úrove ň př ístupu dohodnutá v této smlouvě .

V p řípad ě , že má Klient zájem o další služby, pop řípadě o jakoukoliv změnu p ředmě tu
smlouvy vymezeného výše, tak k tomuto dojde pouze na základ ě písemně uzavřeného
dodatku k této smlouvě .
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Popis služby GARTNER FOR IT EXECUTIVES CIO Essentials

ROZSAH SLUŽEB
Klient urč í jednoho (1) uživatele, dále také jako „ Č len", který získává p ř ístup k následujícímu
plnění.

Obsah:
• Executive Programs Research Reports - až 12 analýz, distribuovaných ro čně

v tištěné podobě , na témata vybraná spole čností Gartner, jako je řízení a organizace
IT, P řínosy IT pro podniky, Architektura a další témata na rozhraní byznysu a IT.

• Telekonference - uspo řádané až 12x ročně autory výzkumných zpráv s cílem
diskutovat závěry EXP výzkumu. Telekonferencí se m ůže zú častnit až pě t dop ředu
vybraných p ř ímo pod řízených pracovník ů )

• On-line p ř ístup ke znalostní databázi Gartner for IT Executives
• On-line p řístup ke znalostní databázi Gartner Core Research
• On-line p řístup ke znalostní databázi Gartner for IT Leaders

Využití výzkumu
Clen m ůže ve výjimečných p řípadech p řeposlat vybraným zam ěstnancům ve společnosti
jednu kopii analýz. Takto p řeposlat m ůže maximálně 25 analýz za rok. P řeposílání
dokumentů nem ůže být rutinní č inností, ani nesmí být provedené formou uložení analýzy na
internet, a nebo p řeposlání za ú čelem obejít zakoupení další licence.

Dedikovaný servisní tým
Č lenovi je p ř i řazen dedikovaný exekutivní partner a exekutivní klient manažer. Exekutivní
partner je kontaktní osobou pro p řístup ke všem zdroj ům Gartner dostupným v rámci tohoto
programu. Spole čně se č lenem vypracuje plán služeb, který obsahuje seznam
požadovaných výstup ů a identifikuje klíčová témata č lena, na které soust ředit dodávku
služeb. Plnění programu bude vyhodnocené podle plánu v pr ů běhu kontraktu.

• Dvakrát do roka exekutivní partner navštíví č lena, aby vyhodnotili plán služeb.
• Každé dva m ěsíce exekutivní partner pro-aktivně zatelefonuje č lenovi, aby ověř il

aktuální klíčové problémy a stav pln ění plánu služeb.
Poznámka: Výše uvedené harmonogramy jsou p řibližné, a závisí na plánu publikování
relevantních analýz.

Dotazy
• Možnost klást dotazy na analytiky (nem ěřený)

Clen má telefonický a e-mailový p řístup k analytik ům Gartner a Gartner EXP; dotazy jsou
omezené na témata pokryté produktovou nabídkou Gartner (tj. že existuje pokrytí dané
problematiky). Clen se musí ú častnit všech dotaz ů , a obsah dotazu musí být p ředem
dohodnutý.

Akce
• Exklusivní akce pro klienty exekutivního programu

Nep řenositelná pozvánka pro akce vyhrazené Č len ům v regionu anebo zemi Č lena.
• Symposium IT Xpo

Nepřenositelná pozvánka pro Č lena na jedno Symposium!lTxpo se všemi EXP VIP privilegii.

Komunitní konzultace (Peer Exchange)
Clen m ůže požádat o setkání anebo konferen ční hovor s ostatními šéfy informatik
v komunitě EXP na vybrané téma s cílem vym ěnit si informace o zkušenostech anebo
odborných znalostech. Požadavek na spojení s komunitou je p ředán programovému řediteli,
který vyhledá vhodné partnery pro konzultaci v rámci komunity na základ ě řady kritérií (nap ř .
p ředm ět expertizy, rozsah projektu, obor, atd..). Po potvrzení, že všichni ú častníci mají
zájem a schopnost komunikovat, Programový ředitel poskytne kontaktní údaje a profily
společností oběma stranám.
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2.

Další podmínky
Všechna výstupy jsou dostupné pouze registrovaným Č len ům. Služby mají být využívané
pro individuální povinnosti a úlohy Uživatele ku prosp ěchu Zadavatele. Gartner periodicky
upravuje názvy Služeb a výstupy s cílem p ř izp ůsobit se požadavk ům Zadavatele a trhu.

2. Všeobecné podmínky KPC

i. Uzavření a doba trvání smlouvy. Společnost KPC-Group, s.r.o. se pro účely těchto Všeobecných
obchodních podmínek KPC (dále též jen „VOP") ozna čuje za „KPC", a smluvní partner se pro
účely těchto VOP ozna čuje jako „Klient". KPC poskytuje své služby výlu čně na základ ě těchto
VOP, není-li výslovn ě písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro všechny budoucí
obchodní vztahy, a to i v p ř ípad ě , že nejsou znovu výslovné dohodnuty. Všechny obchodní vztahy
mezi KPC a Klientem se pro ú čely těchto VOP dále označují jako „smlouva". Obchodní vztahy
mezi KPC a Klientem jsou uzav řeny vždy písemnou formou, bud' na základ ě smlouvy, nebo
objednávky. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly KPC písemn ě potvrzeny.

Doba trvání smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu urč itou, a to dobu stanovenou ve smlouvě ,
a je tak možné ji ukonč it pouze písemným odstoupením od smlouvy. Od smlouvy je možné
odstoupit pouze v p ř ípad ě jejího podstatného porušení některou ze stran, kdy druhá strana svého
smluvního partnera na toto porušení písemn ě upozorní a poskytne mu 30 denní lhů tu pro
zjednání nápravy.

3. Vlastnictví a využíti Služeb. Služby jsou vlastn ěné a autorské práva k nim má Gartner, Inc.,
sídlem One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Republic of Ireland registra ční č íslo:
182294, da ňové č íslo 1E6582294W alanebo jeho p ř idružené organizace (dále jen „Gartner"),
p ř ičemž KPC je oprávn ěna tyto služby nabízet a poskytovat Klientovi. Gartner pop řípadě KPC si
vyhrazují všechna práva ke Službám poskytnutých Klientovi, která nejsou na základ ě smlouvy
Klientovi poskytnuty. Klient m ůže (i) vytisknout jednu kopii individuální analýzy pro své osobní,
respektive vnit řní užití; (ii) udě lat si výpis z individuální výzkumné zprávy pro interní prezentace
anebo materiály, které jsou určené pro ostatní pracovníky Klienta pod podmínkou, že budou určeny
pouze pro interní pot řeby Klienta. Klient nesmí redistribuovat kopie jednotlivých výzkumných zpráv
osobám, které nejsou uživateli služeb, a to ani elektronicky anebo jinak, pokud tato možnost
specificky nevyplývá z Popisu služeb. Klient ani uživatelé nesmí reprodukovat anebo distribuovat
Služby externím subjekt ům nebo osobám, které k p ř ijetí služeb poskytnutých na základ ě této
smlouvy nejsou oprávněny (dále jen „externí užití") bez p ředcházejícího písemného souhlasu KPC,
a to krom ě externí distribuce kompletních kopií jednotlivých dokument ů zakoupených Klientem.
Klient je povinen se seznámit s „Usage Guidelines for Gartner Services" které jsou dostupné pro
licencované uživatele v sekci "Policies" na gartner.com, a tyto dodržovat. Klient zejména souhlasí,
že výběry ze Služeb m ůže pro externí použití využit pouze za p ředpokladu, že dostane
p ředcházející písemný souhlas od odd ě lení Gartner pro styk s dodavateli, které je dostupné e-
mailem na adrese vendor.relatřons(agartner.corn, popř ípadě od KPC. Jakékoliv externí použití
Služeb musí být v souladu s „Copyright and Quote Policy', kterou Gartner publikuje na webových
stránkách gartner.com v sekci pro styk se zákazníky. Služby nesmí být Klientem uložené v žádném
informačním skladu ani ve vyhledávacím systému.

4. P řistup k Službám. P řístup k Službám je omezený na počet pojmenovaných jednotlivc ů
(Uživatel ů ), uvedených ve smlouvě . Klient m ůže zm ěnit Uživatele bez p ředchozího souhlasu KPC
v p řípadě , že: (1) Uživatel ukon č í zam ěstnanecký pom ě r s Klientem, nebo (2) Uživatelova pracovní
pozice se podstatně změnila tak, že p řístup Uživatele ke Službám není nadále Klientem
považovaný za pot řebný. Jestliže si Klient p řeje zm ěnit Uživatele z jakéhokoliv jiného d ůvodu,
Klient k tornu musí získat p ředcházející souhlas KPC. Tento souhlas nebude bezd ůvodně
odmítnutý, je-li požadovaný pouze p říležitostně a omezeně . Klient musí zajistit p ř iměřená
bezpečnostní opat ření, aby omezil p řístup ke Službám pouze autorizovaným Uživatel ům. Ve
smyslu odstavce 10 písmene (a) ('P řenositelnost"), Služby poskytnuté Klientovi nemohou být dále
pronajaty, p ředány anebo jinak p řeneseny na jakoukoliv t řetí osobu.

5. Monitorování využití. Klient souhlasí, že KPC m ůže za účelem dodržování podmínek smlouvy
Klientem monitorovat aktivity Klienta na svých web stránkách a na webových stránkách
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www.gartner.com, včetně využívání Služeb poskytovaných Klientovi k tornu ur čenými jednotlivci -
oprávněnými uživateli. Klient souhlasí, že poskytne KPC na základ ě předchozího požadavku
dostupné záznamy anebo jinou relevantní evidenci o zajišt ění souladu čerpání služeb Klientem s
touto Smlouvou. KPC za účelem ověření výše uvedeného je oprávn ěn provést u Klienta kontrolu,
ke které je Klient povinen poskytnout KPC sou č innost. Kontrola bude omezena na prozkoumání
těch záznam ů , alnebo častí systému Klienta, které jsou relevantní pro vyhodnocení využití Služeb
poskytovaných na základ ě smlouvy. Kontrola m ůže být provedena pouze v dob ě běžné pracovní
doby Klienta a oznámena v p ř iměřené lh ů tě .

6. Neveřejné informace Klienta. KPC souhlasí, že bude zachovávat d ůvěrnost každé informace
specifické pro Klienta, kterou Klient odevzdá KPC v souvislosti s touto Smlouvou, jestliže je (i) jasn ě
označená jako d ůvěrná p ři jejím poskytnutí v písemné form ě , anebo (ii) bude prohlášená za
d ůvěrnou, je-li poskytnuta ústně , a toto stanovisko bude potvrzené písemn ě v prů běhu 15 dn ů od
prvního odevzdání informace. Tato povinnost utajení se nebude aplikovat na žádnou informaci,
která: (1) je ve řejně p řístupná v době jejího odevzdání; (2) je nezávisle zjišt ěná KPC nebo Gartner;
(3) je zve řejněná jinak než porušením ze strany KPC nebo Gartner poté, co ji Klient odevzdal KPC
nebo Gartner; (4) je už k dispozici KPC nebo Gartner bez jakýchkoliv závazk ů důvěrnosti v době ,
kdy ji Klient odevzdal KPC nebo Gartner; anebo (5) ji Klient odevzdal t řetí straně bez jakéhokoliv
závazku d ůvěrnosti. Vedle toho m ůže KPC nebo Gartner zp ř ístupnit tuto informaci, je-li to
požadované pro soudní proces. Klient bere na vědomí, že KPC p ůsobí v oblasti výzkumu a analýz
informačních technologií a tento závazek důvě rnosti se nevztahuje na informace získané
výzkumnými, analytickými anebo konzulta čními divizemi KPC z jiných zdroj ů . Ustanovení p ředchozí
věty se vztahuje na Gartner obdobn ě .

1. Vyloučení všech ostatních záruk. Služby jsou poskytované Klientovi tak, jak jsou vymezeny
v popisu služeb. KPC výslovn ě vylučuje jakoukoliv svoji odpovědnost vyplývající z p řípadné
nevhodnosti Klientem objednané služby ke Klientem požadovanému ú čelu, tak také jakoukoliv
odpovědnost stran p řesnosti, úplnosti anebo p ř im ěřenosti informací poskytnutých Klientovi na
základě Klientem objednaných služeb. Klient uzav řením smlouvy chápe nejistoty a rizika spojená
s analýzami informací, které jsou poskytovány jako část Služeb a uvědomuje si, že Služby
nenahrazuji jeho vlastní nezávislé hodnocení a analýzy. KPC nebude odpov ědné za žádné aktivity
anebo rozhodnutí, která provede Klient na základě Služeb anebo údaj ů v nich uvedených. Klient
chápe, že p řebírá veškeré riziko z použití Služeb.

8. Odpovědnost. Ani jedna strana smlouvy nebude odpovědná za nep římé následky svého jednání,
zvlášť za náhodné škody jako škody z ušlého zisku, ztráty obchodu anebo za ztráty, které
vzniknou mimo použití Služeb v rozporu se smlouvou, bez ohledu na to, č i tato strana byla na
možnost takovýchto škod upozorn ěna č i nikoliv. Toto ustanovení se nedotýká odpov ědnosti
Klienta za porušení autorských práv Gartner ze strany Klienta, pop řípadě odpovědnosti Klienta za
využívání služeb v rozporu s touto smlouvou. Klient je povinen zajistit dodržování podmínek
smlouvy oprávněnými uživateli a v p řípadě porušení této smlouvy je Klient odpov ědný za toto
porušení sám.

9. Ochrana údajů . P ř i plnění povinností dle smlouvy se smluvní strany zavazují p ři nakládání
s osobními údaji svých zam ěstnanc ů , popř ípadě třetích osob, nezbytných k pln ění svých závazk ů ,
postupovat v souladu se zákonem č . 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj ů , jakož i dalšími
právními normami. S ohledem na výše uvedené je Klient povinen zajistit, že každé odevzdání
osobních údaj ů Klientem, které se vztahuje na zam ěstnance Klienta, pop řípadě na jinou t řetí
osobu, bude provedeno v souladu s výše uvedenými právními p ředpisy, tj. zejména po
předchozím souhlasu zam ěstnance, pop řípadě dotčené t řetí osoby. Klient je povinen upozornit
osobu, a zajistit od ní p řípadný souhlas, je-li jakýmkoliv právním p ředpisem vyžadován, že KPC
pop řípadě Gartner mohou tyto osobní údaje zpracovávat: (a) aby bylo možné poskytnout
Klientovi Služby, a že KPC pop ř ípadě Gartner m ůže zpř ístupnit tyto data t řetím stranám, pokud to
bude potřebné k plnění povinností KPC ze smlouvy; a (b) m ůže občas informovat Klienta o
dalších produktech anebo službách, o kterých si KPC pop řípadě Gartner myslí, že jsou pro
Klienta zajímavé. Pokud si některá osoba nepřeje dostávat takovéto informace od KPC,
pop ř ípadě Gartner, potom o této skutečnosti vyrozumí Gartner na adrese privacy(gartner.com, a
KPC na adrese info@kpc-group.cz .

90. Další ustanovení

(a) Přenositelnost. Klient není oprávn ěn jakákoliv svá práva vyplývající mu z této smlouvy postoupit
na třetí osobu. Omezeni vyplývající z p ředchozí věty se neuplatní v p řípadě právního nástupnictví
Klienta, nebo v p ř ípadě postoupení práv Klienta na jeho jinou spole čnost, se kterou tvo ří koncern.
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(b) Řešení sporů Spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou
projednány v rozhod č ím ř ízení vedeném Rozhod č ím soudem p ř i HK a AK ČR podle pravidel tohoto
rozhod č ího soudu.
(c) Aplikované právo. V záležitostech smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany ř ídí
zákonem č . 513/1991 Sb. a dalšími p ř íslušnými obecně závaznými právními p ředpisy.
(d) Vyšší moc. S výjimkou platebních povinností Klienta, ne činnost kterékoliv strany bude
ospravedln ěna pouze v p ř ípadě , že pln ění bylo nemožné kv ů li stávce, vládnímu rozhodnutí anebo
omezení, úpadku dodavatel ů , válečných anebo teroristických útok ů , anebo jakýchkoliv jiných d ůvod ů ,
kde důvod nemožnosti plnění je mimo dosah kontroly neplnící strany.
(e) Samostatnost.. P řípadná neplatnost n ěkterého z ustanovení smlouvy, at' už zp ůsobená rozporem
s právními p ředpisy, následnou zm ěnou právních p ředpisů , chybou v psaní č i poč ítání č i z jakýchkoliv
jiných důvodů , nezakládá neplatnost celé smlouvy, ale pouze neplatnost takto postiženého
ustanovení smlouvy. Pro p ř ípad neplatnosti některého z ustanovení smlouvy se smluvní strany
zavazují postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu
neplatného ustanovení.
(f) Použití jména, ochranné známky a loga. Bez předcházejícího písemného souhlasu druhé strany,
žádná ze stran nem ůže použít jméno, obchodní známku anebo logo druhé strany v propagačních
materiálech, ve řejných vyhlášeních, inzerci anebo v jiných podobných publikacích nebo vyhlášeních.
(g) Vyloučení třetích stran. Smlouva je pouze ve pro prosp ěch smluvních stran. Žádná t řetí strana
nem ůže mít právo na využití Služeb poskytovaných KPC, anebo se pokusit p řenést odpovědnost na
KPC v d ůsledku Služeb.
(h) Přetrvávající ustanovení. Odstavce 5, 6, 7, 8 a 10 (b), (c), (f), (g) a (h) zůstávají v platnosti i po
skončení této smlouvy, jakož i její další ustanovení, u kterých toto vyplývá z jejich povahy.
(i) Závěrečná ustanovení. Smluvní strany prohlašují, že ohledn ě p ředmětu smlouvy považují za
nerozhodné a tudíž bez právních ú č inků vše, co bylo sjednáno č i zapsáno p řed podpisem smlouvy a
co není její výslovnou sou částí. Smlouvu je možno m ěnit nebo dopl ňovat pouze formou písemných
vzestupn ě č íslovaných dodatk ů . Taktéž její zrušení je možno provést pouze písemnou formou.
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