
Česká republika 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
Tel.: 257042590   Fax: 57042609  IČO: 00006947 

V Praze dne 29.7.2011 
Č.j.: 232/67781/2011/T 
 

Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku                  
v souladu s ustanovením  § 23 odst. 4 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění platných předpisů  (dále jen „zákon“) 

 

Referent: Jitka Thámová 
 
Přílohy: Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  
  Příloha č. 2 – Obchodní  a platební podmínky 
    
První certifikační autorita a.s.  
Podvinný mlýn 2178/6 
190 00  Praha 9 -  Libeň 
 
 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl  zadat 
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:  
 

„O poskytování certifikačních služeb I.CA a provádění plateb za služby poskytované I.CA“ 
 

I. Informace o předmětu zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je poskytování certifikačních služeb První certifikační autority, 
a.s. (dále jen „I.CA“) a provádění plateb za služby poskytované I.CA v rámci resortu MF.  
 
Ministerstvo financí vystupuje v roli Centrálního zadavatele a zadává výzvu na základě Zápisu 
o  centralizovaném zadávání, evidenční číslo 332/052/2011 ze dne 18. 5. 2011, a to na vlastní 
účet a na účet ostatních Zadavatelů (GFŘ, GŘC a ÚZSVM). 

Kvalifikované certifikáty osobní i systémové budou dodávány podle požadavků uplatněných 
prostřednictvím klientských kvalifikovaných registračních autorit zřízených na základě 
smlouvy č. 332/183/2008 – Smlouva o dodávce, zřízení a provozu klientských registračních 
autorit pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů, 
ze dne 17.12.2008 a smlouvy č. 332/146/2010 – Smlouva o pronájmu klientských registračních 
autorit pro výdej certifikátů I.CA ze dne 9.12.2010. 
Úhrada za poskytování výše uvedených činností  a vydávání  kvalifikovaného časového razítka 
bude v souladu se sjednanými   cenovými  podmínkami,  jejichž maximální výše byla 
stanovena ve smlouvě uzavřené mezi MF a I.CA, a.s., č. 332/034/2009 – Smlouva 
o poskytování služeb I.CA při vydávání certifikátů, ze dne 19.3.2009, ve znění dodatku č. 1 
zakázkové číslo 332/004/2010 z 27. 1. 2010 a dodatku č. 2 zakázkové číslo 332/109/2010 
ze dne 27.10.2010, smlouvy č. 332/002/2010 - Smlouva o poskytování služeb I.CA při vydávání 
komerčních certifikátů, ze dne 27.1.2010, ve znění dodatku č. 1 zakázkové číslo 332/110/2010  
ze dne 27.10.2010 a smlouvy č. 332/035/2009 – Smlouva o poskytování služeb I.CA př  
vydávání kvalifikovaných časových razítek, ze dne 19.3.2009, ve znění dodatku č. 1 zakázkové 
číslo 332/111/2010, ze dne 27.10.2010 a dodatku č. 2 zakázkové číslo 332/033/2011 ze dne 
30.3.2011.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Specifikace poskytovaných certifikačních služeb: 
 
Zajištění kvalifikovaných certifikátů pro pracovníky resortu MF (dále také „zaměstnanecký 
kvalifikovaný certifikát“), kvalifikovaných systémových certifikátů (dále také „kvalifikovaný 
systémový certifikát“), produktu TWINS pro pracovníky resortu MF, komerčních certifikátů 
pro pracovníky resortu MF (dále také „zaměstnanecký komerční certifikát“), komerčních 
serverových certifikátů (dále také „komerční systémový certifikát“) a vydávání kvalifikovaných 
časových razítek pro potřeby resortu MF je plně v souladu s potřebami, záměry a projekty resortu 
MF prostřednictvím I.CA, dle požadavků uvedených v této výzvě a za následujících cenových 
podmínek sjednaných ke dni uzavření smlouvy: 
 

a) Cena vydání jednoho prvotního kvalifikovaného certifikátu s platností 1 rok činí 

180,00 Kč bez DPH + DPH v  aktuální zákonné výši 

b) Cena vydání jednoho následného kvalifikovaného certifikátu s platností 1 rok činí 

180,00 Kč bez DPH + DPH v  aktuální zákonné výši 

c) Cena vydání jednoho prvotního kvalifikovaného systémového certifikátu s platností 
1 rok činí  

450,80 Kč bez DPH + DPH v  aktuální zákonné výši 

d) Cena vydání jednoho následného kvalifikovaného systémového certifikátu s platností 1 
rok činí: 

450,80 Kč bez DPH + DPH v  aktuální zákonné výši  

e) Cena za prvotní poskytnutí jednoho produktu TWINS s platností certifikátů 1 rok činí: 

350,00 Kč bez DPH + DPH v aktuální zákonné výši   

f) Cena za následné poskytnutí jednoho produktu TWINS s platností certifikátů 1 rok 
činí: 

350,00 Kč bez DPH + DPH v aktuální zákonné výši 

g) Cena vydání jednoho prvotního komerčního certifikátu s platností 1 rok činí: 

180,00 Kč bez DPH + DPH v aktuální zákonné výši 

h) Cena vydání jednoho následného komerčního certifikátu s platností 1 rok činí: 

180,00 Kč bez DPH + DPH v aktuální zákonné výši 

i) Cena vydání jednoho prvotního komerčního serverového certifikátu s platností 1 rok 
činí: 

450,80 Kč bez DPH + DPH v aktuální zákonné výši 

j) Cena vydání jednoho následného komerčního serverového certifikátu s platností 1 rok 
činí: 

450,80 Kč bez DPH + DPH v aktuální zákonné výši  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

k) Paušální cena  za odběr za jedno kalendářní čtvrtletí (dále jen čtvrtletí) bude vybrána 
pro jednotlivá čtvrtletí z následujícího přehledu vždy podle konkrétního odebraného 
počtu kvalifikovaných časových razítek :  

do     200 razítek  =    1.000,00 Kč bez DPH   (za čtvrtletí) 

do     500 razítek  =    2.000,00 Kč bez DPH   (za čtvrtletí) 

do  1.000 razítek  =    3.500,00 Kč bez DPH   (za čtvrtletí) 

do  2.000 razítek  =    6.000,00 Kč bez DPH   (za čtvrtletí) 

do  5.000 razítek  =  12.500,00 Kč bez DPH   (za čtvrtletí)  

l) Pokud překročí odběr razítek 5.000 kusů za čtvrtletí, bude nastavena fakturace měsíční 
s měsíčními paušály a s cenou za každé jedno razítko nad tento paušál následovně :  

do   2.500 razítek =  5.500,00 Kč bez DPH (za měsíc) + 2,00 Kč za razítko nad  2.500 

do   5.000 razítek =10.500,00 Kč bez DPH (za měsíc) + 1,80 Kč za razítko nad  5.000 

do   7.500 razítek =15.000,00 Kč bez DPH (za měsíc) + 1,60 Kč za razítko nad  7.500 

do 10.000 razítek =19.000,00 Kč bez DPH (za měsíc) + 1,50 Kč za razítko nad 10.000 

do 50.000 razítek =79.000,00 Kč bez DPH (za měsíc) + 1,20 Kč za razítko nad 50.000 

do 100.000 razítek = 90.000,00 Kč bez DPH (za měsíc) + 0,50 Kč za razítko nad 100.000 

do 200.000 razítek = 140.000,00 Kč bez DPH (za měsíc) + 0,45 Kč za razítko nad 250.000 

do 300.000 razítek = 185.000,00 Kč bez DPH (za měsíc)+ 0,40 Kč za razítko nad 300.000 

do 400.000 razítek = 225.000,00 Kč bez DPH (za měsíc)+ 0,35 Kč za razítko nad 400.000 

do 500.000 razítek = 260.000,00 Kč bez DPH (za měsíc)+ 0,35 Kč za razítko nad 500.000 

do 1.000.000 razítek = 410.000,00 Kč bez DPH (za měsíc) + 0,30 Kč za razítko nad 1.000.000 

od 1.500.001 razítek = paušální částka  600.000,00 Kč bez DPH (za měsíc), a to až do počtu 
2.500.000 razítek (za měsíc) 

od 2.500.001 razítek = paušální částka 700.000,00 Kč bez DPH (za měsíc), a to až do počtu 
3.500.000 razítek (za měsíc) 

od 3.500.001 razítek = paušální částka 850.000,00 Kč bez DPH (za měsíc), a to až do počtu 
5.000.000 razítek (za měsíc) 

m) Pokud odběr razítek přesáhne počet 5.000.000 ks za měsíc, bude mezi oběma 
smluvními stranami učiněno individuální cenové ujednání, včetně jednání o případné 
úhradě odběru časových razítek paušálem.                                                                                              

K uvedeným cenám v písmenu k) a l) se připočítává částka DPH v aktuální zákonné výši. 

 

 

 
 CPV: 75130000-6 Podpůrné služby pro vládní organizace  

 
 
 
 



 
 
 
II. Identifikační údaje zadavatele  

Název: Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo vč. PSČ: Letenská 15 
118 10  Praha 1 

IČ/DIČ: 00006947      CZ00006947 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat: 

Ing. Luděk Novotný  
Ředitel odboru Řízení  ICT resortu 

 
III. Doba a místo plnění veřejné zakázky  

a) Doba plnění: od data účinnosti smlouvy na dobu 1 roku  
b) Místo plnění:  

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10  Praha 1 IČ 00006947 
Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1, IČ 72080043 
Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96  Praha 4, IČ 71214011 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  

Praha 2, IČ 69797111 
 

IV. Splnění kvalifikace 
Dodavatel předloží doklad o oprávnění k podnikání, výpis z Obchodního rejstříku  a doklad 
o akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu 
zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, podle 
kterého je oprávněn poskytovat kvalifikované certifikační služby nejen v oblasti 
kvalifikovaných certifikátů, ale i v oblastech kvalifikovaných systémových certifikátů 
a kvalifikovaných časových razítek a dalších certifikačních služeb (součást nabídky).  

 
V. Obchodní a platební podmínky (vč. podmínek za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny),    

způsob zpracování nabídkové ceny  (§ 44 odst. 3 písm. a) a d) zákona) 
a) Obchodní a platební podmínky (vč. podmínek za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny): 

Uvedeny v příloze  č. 2 této výzvy.  
 

b) Způsob zpracování nabídkové ceny:                                 
Celková výše nabídkové ceny za dobu účinnosti smlouvy v Kč bez DPH, samostatně 
DPH a s DPH bude doplněna do krycího listu nabídky. Krycí list  (příloha č. 1) bude 
součástí nabídky. 

                                                                                                                                                                               
VI. Místo. den a hodina prvního jednání  (vč. uvedení, v jakém jazyce bude jednáno) : 

Česká republika – Ministerstvo financí  
Voctářova 9,  180 00   Praha  8 

Místo jednání: 

Kancelář č.  264 
Datum a hodina jednání: 3.8.2011 10:00 

Ing. Luděk Novotný  
Ředitel odboru Řízení  ICT resortu  

Osoba oprávněná jednat  
jménem zadavatele: 

Telefon: 257042978 

Ing. Jiří Samec  
Referent odboru Řízení  ICT resortu  

Osoba určená pro věcná jednání: 

Telefon: 257043243 

Předmět veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Termín posledního možného jednání (zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídky)  
Termín posledního možného jednání  s osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je 
možné uskutečnit na základě předběžné domluvy do 15:00 hodin dne 25.8.2011 na výše 
uvedeném místě. 
   

VIII. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Nabídka v listinné podobě vč. návrhu smlouvy a dokladů požadovaných zadavatelem 
se podává v řádně uzavřené obálce , označené 

„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT -  „Certifikace“  –  odd. 232/T“ 
Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a  adresa dodavatele. Nabídka 
bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně na adrese zadavatele  
Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77  118 10 Praha 1 
v termínu do  16:00 hodin dne 31.8.2011.  
 

IX. Jiné požadavky (§ 44 odst. 3 písm. g) zákona):   
 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  
  

X. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (§ 44 odst. 3 písm. e) zákona):  
Nabídka bude předložena  v písemné formě ve dvou vyhotoveních, podepsána osobou  
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.   

 

Součástí nabídky bude: 
1. Krycí list nabídky   
2. Doklady  o splnění kvalifikace (doklad o oprávnění k podnikání , výpis z obchodního rejstříku, 

doklad o akreditaci – dle bodu IV. této výzvy) 
3. Návrh smlouvy  podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.  

 
XI. Zrušení zadávacího řízení  

Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
do doby uzavření smlouvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru – Finanční  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1                Krycí list nabídky 
 

Veřejná zakázka   

realizovaná v souladu s ustanovením § 23 odst. 4  písm. a)  Zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“) 

„O poskytování certifikačních služeb I.CA a provádění plateb za služby poskytované I.CA“  
 

zadavatelem: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10  Praha 1, Letenská 15, IČ 00006947 
 

Identifikační údaje dodavatele 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo dodavatele:  
Právní forma:  
IČ/DIČ:   

 

Ostatní  údaje 
Jméno/a a příjmení člena/ů 
statutárního orgánu: 

 
 

Osoba oprávněná jednat jménem 
 či za   dodavatele:  

 

Kontaktní osoba: 
Telefonní spojení: 
Fax:   
e-mailová adresa: 

 

 

 
 
 
 
 

Nabídková cena Kč 
bez DPH 

Kč 
vč. DPH 

Celková nabídková cena    

 
 
 

V …………….dne …………………….. 
 

………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 

 

 
 
 



 
 

 

 

Příloha č. 2 
 

 OBCHODNÍ A  PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 vč. podmínek za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. a)  zákona) 

 
I. Platební podmínky 
 
Cena, platební podmínky a fakturace  
 
1. Místa plnění a fakturační místa jsou: 

o Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, 
o Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IČ: 

72080043, 
o Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96, Praha 4 , IČ: 

71214011, 
o Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. 
 

2. Celková hodnota všech plnění, které hodlá objednatel pořídit pro všechny objednatele-
fakturační místa  (viz tabulka níže) se bude odvíjet od skutečně poskytnutých certifikačních 
služeb. Roční objem za všechny objednatele–fakturační místa  se předpokládá v celkové výši 
nepřesahující částku 15 950 000,- Kč bez DPH + částka DPH v aktuální zákonné výši. 
Tato roční částka je nepřekročitelná. 
 

2. Předpokládaná hodnota plnění za 1 rok - pro jednotlivé objednatele činí:     
 
 

 Objednatel-
fakturační místo  

Cena bez DPH
 

Kč 
1 Ministerstvo financí 600 000,-
2 GFŘ 12 000 000,-
3 GŘC   3 000 000,-
4 ÚZSVM 350 000,-
 Celkem 15 950 000,- 

 
Uvedené náklady jsou pouze kalkulační, skutečný finanční objem bude závislý na reálných 
počtech odebraných certifikačních služeb a skutečné potřebě kvalifikovaných časových razítek.  

 

3.  Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto článku zahrnuje následující části: 
      

o Ceny za vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů 
a poskytování produktu TWINS stanovuje Smlouva č.332/034/2009, ve znění 
pozdějších dodatků.  
 



o Ceny za vydávání kvalifikovaných časových razítek stanovuje Smlouva č.332/035/2009, 
ve znění pozdějších dodatků.  
 

o Ceny za vydávání komerčních certifikátů a komerčních serverových certifikátů 
stanovuje Smlouva č.332/002/2010, ve znění pozdějších dodatků.  

 
4. Úhrady dodávek certifikačních služeb budou prováděny samostatně jednotlivými objednateli 

– fakturačními místy, uvedenými v čl. V. této Smlouvy.  
 
5. Daňový doklad (faktura) bude objednateli - fakturačnímu místu vystaven podle skutečně 

dodaného objemu certifikačních služeb (kvalifikované certifikáty,  kvalifikované systémové 
certifikáty, produkty TWINS, komerční certifikáty, komerční serverové certifikáty a 
kvalifikovaná časová razítka) pro dané fakturační místo za uplynulý kalendářní měsíc. 

 
6. Ceny budou uvedeny s DPH, samostatně DPH a cena bez DPH. 
 
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 28 zák. 

č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu 
ustanovení § 13a obchodního zákoníku, činí 21 dnů od doručení objednateli-fakturačnímu 
místu. 

 
8. Překročení smluvených cen uvedených ve Smlouvě č. 332/034/2009 a ve Smlouvě č. 

332/035/2009 a ve Smlouvě 332/002/2010 se nepřipouští – cenu není možné překročit, cena 
obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu Smlouvy. 

 
9. Cenu je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových 

předpisů, upravujících výši DPH a to v rozsahu aktuální zákonné výše DPH 
 
10. Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu, 

předávacího/přejímacího protokolu nebo akceptačního protokolu aj. – dále též jen „dodací 
doklady“ o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění. 

 
11. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat: 

a) rozepsání položek předmětu plnění přesně dle smlouvy, 
b) uvedení jejich jednotkových cen,  
c) zakázkové číslo smlouvy,  
d) číslo účtu dodavatele, 
e) veškeré  náležitosti dle  § 28, odstavec 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, 
g) nedílnou součástí faktury (v příloze) bude dodací doklad, který musí obsahovat 

jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných názvů položek, jejich 
počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u nehmotných věcí 
čísla licencí, 

h) originál dodacího dokladu připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény 
zástupců obou smluvních stran podepsán jejich vlastnoručními čitelnými podpisy. 

 
12. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury činí 21 dnů ode dne  doručení 

Objednateli. 
 
13. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 
náležitosti požadované ve smlouvě, chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá z 
náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný 
druh či množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 
21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.  



 
14. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

15. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
 
 

II. Obchodní podmínky 
 
1. Obchodní podmínky vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových 

certifikátů a produktu TWINS stanovuje Smlouva č.332/034/2009. 
 
2. Obchodní podmínky vydávání kvalifikovaných časových razítek stanovuje Smlouva 

č.332/035/2009. 
 

3. Obchodní podmínky vydávání komerčních certifikátů a komerčních serverových certifikátů 
stanovuje Smlouva č.332/002/2010. 

 
   Ukončení smluvního vztahu 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. 

2. Smluvní vztah vniklý na základě této smlouvy může být ukončen písemnou dohodou obou 
smluvních stran. 

3. Smluvní vztah vniklý na základě této smlouvy může být ukončen písemnou výpovědí 
podanou i bez udání důvodů s tím, že výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet od 
prvního dne následujícího týdne, ve kterém byla výpověď prokazatelně doručena druhé 
smluvní straně.  

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, z 
důvodů uvedených ve smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je 
důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku. 

 
4.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech podstatného 

porušení povinností Zhotovitelem: 
a) v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, a v případě že Zhotovitel 

podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti Zhotoviteli 
bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele 
nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

b) v případě prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 30 
kalendářních dní po termínu plnění; 

c) v případě, že Zhotovitel neodstraní vady předmětu plnění ani ve lhůtě 30 
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

d) v případě realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v 
rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo v případě nedodržování 
jiných závazných dokumentů či předpisů (zejména předpisů pro bezpečnost práce, 
požární bezpečnost apod.);  

e) v případě jiného porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 
30 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele. 

 
4.2 V případě odstoupení podle článku 4.1 písm. b), c) a e) je Objednatel oprávněn, po 

marném uplynutí 30denní lhůty, od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv 
sankcí ze strany Zhotovitele. Zhotovitel má v případě odstoupení od smlouvy v každém 
případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s 



náhradním řešením, zejména nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se zajištěním 
náhradního plnění. 

 
4.3 Objednatel je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď 

odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v 
době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení je Zhotovitel povinen vrátit 
Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou 
dotčena odstoupením. 

 
4.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech podstatného 

porušení Objednatelem: 
a) bude-li Objednatel v prodlení s plněním lhůty splatnosti daňového dokladu – 

faktury o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení, není 
tímto ustanovením dotčen, 

b) v případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 
kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.  

 
4.5 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na 

ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy 
odstoupit. 

 
4.6 Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od smlouvy nejsou 

odstoupením dotčena. 
 
4.7 V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti 

ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.  
 
4.8 V případě částečného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů od prokazatelného doručení odstoupení předat Objednateli ty části díla, které nebyly 
dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a dalších podkladů nezbytných 
k dokončení díla Objednatelem či třetími osobami.  

 
4.9 V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám 

nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem veškeré části 
díla, které nebyly dotčeny odstoupením. 

 
4.10  Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 

straně, nebo dnem uvedeným v oznámení. 
 

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

  
Práva duševního vlastnictví  
1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad, zejména že 

není a nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul 
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto 
oznámení nepravdivé, je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky 
takovéhoto jednání, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní 
pokutu zůstává nedotčeno.   

 
2. Jsou-li součástí předmětu plnění podle této smlouvy počítačové programy či jiné výsledky 

činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen 
„Licencované materiály“), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto článku. 

 



3. V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele nebo 
třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní licenci. 

 
4. K částem Licencovaných materiálů, které byly Zhotovitelem vytvořeny či upraveny na 

objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je 
oprávněn tyto části Licencovaných materiálů upravovat, a to případně i prostřednictvím 
třetích osob. 

 
5. V případě, že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo 

předán Objednateli včas, je Objednatel oprávněn předmět plnění dokončit, a to i 
prostřednictvím třetích osob.  

 
6. Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, Objednatel 

však není povinen licenci využít. 
 
7. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory či jiných služeb 

poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv. 
 
8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy včetně 

Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím v 
působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou 
dotčena omezení rozsahu licence na základě počtu oprávněných uživatelů či současných 
přístupů stanovená v této smlouvě. 

 
9. Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za licenci k užití 

Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí. 
 
10. Pokud je součástí dodávky poskytnutí a převod nevýhradních časově neomezených užívacích 

práv k volně šiřitelnému SW - freeware , který není uveden v předmětu plnění, je Zhotovitel 
povinen zpracovat přehled licencí freeware a předložit ho jako součást předávacího 
protokolu. Zhotovitel garantuje, že je oprávněn k poskytnutí a převodu práv k SW - freeware  
Objednateli a konečným uživatelům. 

 
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 místně příslušný soud 

Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci 
příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v 
Praze. 

 
Změny smlouvy  

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými 
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

 
Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 



2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na 
dobu neurčitou. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této smlouvy 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 
4. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či 

neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

 
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha 1 ….. 
Příloha 2 ….. 

 
6. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy. 
 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.  
 
8. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které 

upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať už 
ústní či písemné. 
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