
  Příloha č. 2 Výzvy 

Č.j. zadavatele: MV- 99183-12/OKB-2018 

Č.j. dodavatele: [*] 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

uzavřená 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

Článek I. 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Kontaktní adresa: 
IČO: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3605881/0710 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D.,

Email: 

Telefon: 

Kontaktní osoba: 
E-mail: 

Telefon: 

ID datové schránky: 6bnaawp 

(dále jen „zadavatel“) 

a 

Deloitte Advisory, s.r.o. 

Sídlo: Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Kontaktní adresa: Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín 

IČO: 27582167 

DIČ: CZ27582167 

Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 

Číslo účtu: 
E-mail: 

Telefon: 

ID datové schránky: vycyfxb 

(dále jen „dodavatel“)  
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat zadavateli řádně, včas a ve sjednané 

kvalitě služby specifikované v čl. II odst. 2 smlouvy (dále jen „předmět plnění“ 
nebo „služby“). Zadavatel se podpisem této smlouvy zavazuje k převzetí řádně 

a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek 
sjednaných v čl. IV smlouvy. 

2. Specifikace poskytovaných služeb: 

Předmětem plnění je poskytování náležité a specializované odborné činnosti zajišťující 
implementaci kybernetických bezpečnostních opatření vyplývající z nové vyhlášky č. 82/2018 
Sb., o kybernetické bezpečnosti v poptávané roli Manažer, Architekt a Specialista 

kybernetické bezpečnosti, a to následující odborné činnosti a aktivity: 

 plánování činností implementace vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti dle specifických podmínek a prostředí ministerstva, 

 vedení dokumentace o rozpracovaných projektech dle Plánu zvládání rizik resortu 

ministerstva, 

 vyhodnocování podkladů z řešení kybernetických bezpečnostních událostí a 
incidentů a jejich implementace do dokumentace systému řízení bezpečnosti 
informací (ISMS resortu ministerstva), 

 vypracování návrhů opatření vycházející z potřeby specifických podmínek a prostředí 
ministerstva, 

 zpracování předmětu vymezených projektů kybernetické bezpečnosti, 
 zpracování odborných stanovisek k činnostem a projektům,  
 vypracování akceptačních protokolů k aktuálním a budoucím projektům dle Plánu 

zvládání rizik,  

 provedení analýzy současného stavu rozpracovaných projektů v jejich fázích 
implementace z pohledu nové vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti,  

 úvodní příprava bezpečnostní dokumentace významných a kritických informačních 
systémů,  

 provedení přípravných kroků kontrolních auditů významných a kritických informačních 
systémů,  

 odborný dohled nad pokračující implementací opatření dle zákona o kybernetické 
bezpečnosti včetně dohledu nad realizací implementačního plánu, 

 vyhodnocení realizovaných auditů významných a kritických informačních systémů. 
Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že činnosti a úkoly bude definovat a zadávat dle 
jeho aktuálních priorit a potřeb pro danou oblast kybernetické bezpečnosti. 

Článek III. 

Způsob, termín a místo poskytování služeb 

1. Dodavatel je povinen zahájit poskytování služeb dle smlouvy, nejpozději pracovní den 
následující po zveřejnění smlouvy v Registru smluv, nestanoví-li zadavatel jinak. 
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2. Dodavatel je při poskytování služeb povinen postupovat s potřebnou odbornou péčí, podle 
svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit 
zájmy a dobré jméno zadavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, pokud tyto nejsou 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo zájmy zadavatele. V případě 

nevhodných pokynů zadavatele je dodavatel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
zadavatele písemně upozornit, v opačném případě nese dodavatel odpovědnost za vady 

a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů zadavatele zadavateli a/nebo dodavateli 

a/nebo třetím osobám vznikly. 

3. Dodavatel se zavazuje informovat zadavatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění 
dle této smlouvy. 

4. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby dle této smlouvy výhradně s využitím osob, 
uvedených dodavatelem v jeho nabídce jako osoby tvořící realizační tým dodavatele (dále 
jen „Realizační tým“). Seznam osob tvořících Realizační tým je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn nahradit kteréhokoliv člena 

Realizačního týmu pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele, kterému 
musí předcházet písemná žádost dodavatele, ve které bude specifikován člen Realizačního 
týmu, který má být nahrazen, osoba, která se má stát novým členem Realizačního týmu, 
a ke které budou připojeny doklady prokazující, že nový člen Realizačního týmu splňuje 
požadavky zadavatele stanovené na příslušnou pozici člena Realizačního týmu uvedenou 
ve výzvě včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na pořízení 
služby „Odborník – specialista kybernetické bezpečnosti“ č.j. MV-99183/OKB-2018(dále jen 
„Výzva“). Zadavatel je oprávněn odmítnout navrhovaného člena Realizačního týmu pouze 

v případě, kdy shledá, že nový člen Realizačního týmu nesplňuje požadavky na jeho pozici 

uvedené v čl. 6.3.2. Výzvy. 

5. Výsledky plnění této smlouvy, není dodavatel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu 
§ 2633 občanského zákoníku. 

6. Dodavatel je povinen provést zadané služby a předat jejich výstupy zadavateli 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 28. 12. 2018. 

7. Zadavatel je povinen poskytovat dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
povinností dodavatele dle této smlouvy. Dodavatel se zavazuje požádat včas zadavatele 

o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění smlouvy. Dodavatel je v případě potřeby 
oprávněn v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy požádat zadavatele o konzultační 
schůzku. V takovém případě bude konzultační schůzka svolána nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení žádosti zadavateli. V mimořádně naléhavých případech je možno 
tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit. O průběhu konzultační schůzky bude 
učiněn písemný záznam podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran. 

8. K provedení předmětu plnění poskytne zadavatel dodavateli veškerou jemu dostupnou 

dokumentaci. Je-li to s přihlédnutím na povahu předmětu plnění nezbytné, zajistí zadavatel 

pracovníkům dodavatele přístup na příslušná pracoviště zadavatele. Dodavatel se zavazuje 

dodržovat v objektech zadavatele bezpečnostní předpisy a režimová opatření. 

9. Zadavatel požaduje v rámci plnění služeb ucelené výstupy v podobě písemných dokumentů 
(dále jen „písemné výstupy“), budou tyto výstupy předány dodavatelem zadavateli 
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v českém jazyce, a to tak, že dodavatel předá v dohodnutém termínu pro poskytnutí 
jednotlivých služeb v elektronické formě ve formátu Microsoft Word a v případě obrazových 
výstupů ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo v běžně používaných grafických 
formátech (BMP, JPG, GIF) či jiných editovatelných formátech po domluvě se zadavatelem. 

10. Dodavatel je povinen na základě poskytnutých služeb dle požadavků zadavatele vypracovat 

písemný výstup v podobě přehledu poskytnutých činností, který bude obsahovat 
zejména údaje o zadavateli a dodavateli, evidenční číslo této smlouvy, počet hodin 
poskytnutých služeb, které budou zadavateli účtovány, obsah a rozsah poskytnutých služeb, 
závěr z poskytnutých služeb, popř. doporučení dodavatele pro další postup zadavatele (dále 
jen „výkaz činností“). 

11. Místem předání výstupu je kontaktní adresa zadavatele. Osobou oprávněnou k převzetí 
výstupu je kontaktní osoba zadavatele uvedená v čl. I. smlouvy. 

12. O předání a převzetí ucelených výstupu bude dodavatelem vyhotoven protokol o předání 
a převzetí a akceptační protokol (dále jen „akceptační protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, 
který bude podepsán oběma smluvními stranami, a každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

13. Zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud služby nebyly poskytnuty řádně 

v souladu s touto smlouvou a/nebo ve sjednané kvalitě a/nebo pokud výstup neobsahoval 
veškeré údaje požadované zadavatelem a/nebo zadavatel nesouhlasí s počtem hodin 
poskytnutých služeb, které budou zadavateli účtovány, přičemž v takovém případě zadavatel 

důvody odmítnutí převzetí výstupu písemně dodavateli sdělí, a to nejpozději do patnácti (15) 
pracovních dnů od původního termínu předání výstupu. Na následné předání výstupu 

se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

14. Pokud zadavatel uplatní písemný nárok na odstranění vad výstupu, zavazuje se  dodavatel 

tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) pracovních dnů, 
nestanoví-li zadavatel jinak. Dodavatel se zavazuje, že bude poskytovat služby na celém 
území České republiky, přičemž veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé dodavateli 
v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy jsou již zahrnuty v ceně poskytovaných 
služeb. 

Článek IV. 

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za služby poskytnuté řádně ve sjednané kvalitě podle této 
smlouvy zadavatel zaplatí dodavateli:  

a) každý člověkoden (8 pracovních hodin) poskytnutých služeb v roli Manažer a Architekt 
kybernetické bezpečnosti cenu ve výši 6.000,- Kč bez DPH (slovy: šest tisíc korun 
českých bez daně z přidané hodnoty) jako cenu nejvýše přípustnou, tedy částku 
7.260,- Kč (slovy: sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých) při sazbě DPH ve výši 
21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.  

b) za každý člověkoden (8 pracovních hodin) poskytnutých služeb v roli Specialista 
kybernetické bezpečnosti cenu ve výši 6.000,- Kč bez DPH (slovy: šest tisíc korun 
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českých bez daně z přidané hodnoty) jako cenu nejvýše přípustnou, tedy částku 
7.260,- Kč (slovy: sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých) při sazbě DPH ve výši 
21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

c) celková maximální sjednaná cena za veškeré poskytnuté služby dle této smlouvy činí 
1.410.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta deset tisíc korun českých bez 
daně z přidané hodnoty), tj. 1.706.100,- Kč s DPH (jeden milion sedm set šest tisíc sto 
korun českých). 

2. Sazba DPH činí 21%, přičemž v případě její změny bude tato sazba stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

3. Ceny poskytovaných služeb dle odst. 1 čl. a - c.smlouvy jsou stanoveny jako ceny nejvýše 
přípustné a nepřekročitelné a zahrnují zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 
dodavateli v souvislosti s poskytováním služeb, vyhotovením a předáním výstupů dle této 
smlouvy. 

4. Cena smluvního plnění bude zaplacena na základě faktur vystavených dodavatelem 

po řádném zhotovení a předání jednotlivých zadaných písemných výstupů jednotlivých 
služeb a jejich převzetí zadavatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená dodavatelem musí 
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, číslo jednací smlouvy, počet 
fakturovaných hodin a dále vyčíslení ceny služeb bez DPH, DPH a cenu služeb včetně DPH. 

5. Povinnou přílohou každé faktury dodavatele bude výkaz činností včetně podepsaného 
akceptačního protokolu. 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury zadavateli na kontaktní adresu zadavatele. V případě pochybností 
se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury. Cena 
za poskytnuté služby se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny 
poskytovaných služeb z bankovního účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele. Pokud 

zadavatel uplatní nárok na odstranění vad v souvislosti s poskytnutými službami ve lhůtě 
splatnosti faktury, není zadavatel povinen až do odstranění těchto vad uhradit cenu 

poskytovaných služeb. Okamžikem odstranění zmíněných vad začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

7. Zadavatel nebude poskytovat dodavateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny poskytnutých 
služeb. 

8. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 

chybně či fakturu, ke které nebude přiložen akceptační protokol a/nebo nesouhlasí-li 
zadavatel s výkazem činností. Pokud zadavatel nesouhlasil s výkazem činností, uvede 

při vrácení faktury i odůvodnění jeho nesouhlasu s výkazem činností. Dodavatel je povinen 

podle povahy nesprávnosti fakturu a/nebo výkaz činností opravit nebo nově vyhotovit. 

V takovém případě není zadavatel v prodlení se zaplacením ceny poskytovaných služeb. 

Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury a výkazu činností začne běžet 
nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 
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9. Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle smlouvy, zejména 

pokud neposkytne služby řádně a včas a/nebo ve sjednané kvalitě, nebude zadavatel 

povinen provést úhradu ceny za poskytnuté služby podle této smlouvy, dokud dodavatel 

nezjedná nápravu. 

10. Cena uvedená v čl. IV. odst.1 a. – c. zahrnuje i účelně vynaložené náklady dodavatele 

na zavedení a dodržování bezpečnostních opatření při poskytování služeb a účelně 
vynaložené náklady související s předáním dat a informací o informačních a komunikačních 
systémech, aktivech a ISMS zadavatele, které bude mít dodavatel k dispozici v elektronické 
nebo listinné formě při poskytování služeb a náklady na protokolární zničení nepotřebných 
kopií těchto dat a informací. 

Článek V. 

Práva duševního vlastnictví 

1. Dodavatel se zavazuje, že při poskytování služeb neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Dodavatel se zavazuje, že zadavateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které zadavateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči zadavateli v souvislosti s porušením povinnosti dodavatele 

dle předchozí věty. 

2. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené 
databázi, poskytuje dodavatel jako autor ode dne předání díla na neomezenou dobu 
zadavateli pro území celého světa výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití 
v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně 
díla. Zadavatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným 
dílem či zařadit dílo do díla souborného. Zadavatel je oprávněn výše uvedenou licenci 
poskytnout jako podlicenci nebo postoupit tuto licenci třetím osobám dle výběru zadavatele, 

přičemž dodavatel s tímto výslovně předem souhlasí. Zadavatel není povinen licenci využít. 

3. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i zaměstnanecké či kolektivní dílo, 
které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv 

pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje dodavatel jako zaměstnavatel či osoba, 

z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo 
uváděno na veřejnost, ke dni předání takovéhoto díla právo výkonu majetkových práv autora 

k dílu na zadavatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně 
poskytovaných služeb. Dodavatel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, k úpravám, 
zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, 
k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby dodavatel uváděl 
zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil s dalším 
postoupením výkonu těchto práv na zadavatele a ze zadavatele na třetí osoby. Dodavatel 
prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky 
dodavatele vůči autorovi jsou vypořádány. 
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4. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit 
řádné a nerušené užívání díla zadavatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů 

a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv 

duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Dodavatel se zavazuje, že zadavateli 
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které zadavateli 
vzniknou v důsledku toho, že zadavatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně. 

5. Vlastníkem informací a dat v komunikačních a informačních systémech a informací a dat 

o komunikačních a informačních systémech, aktivech a bezpečnostní politice zadavatele 

je zadavatel. 

Článek VI. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Dodavatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od zadavatele nebo o zadavateli či jeho zaměstnancích 

a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu zadavatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 

2. Dodavatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny 
osoby, které se budou podílet na poskytování plnění předmětu této smlouvy vůči zadavateli. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění 
dle smlouvy, odpovídá dodavatel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

Článek VII. 

Bezpečnostní požadavky 

1. Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy ISMS zadavatele a další opatření pro zajištění 
bezpečnosti informací zadavatele. Dodavatel byl s těmito předpisy a opatřeními seznámen. 

Tento závazek dodavatele je zakotven v příloze č. 2 této smlouvy, tj. „Dohoda o ochraně 
informací u dodavatele a poddodavatelů“. 

2. Dodavatel není oprávněn pořizovat kopie dat a informací o informačních a komunikačních 
systémech, aktivech a bezpečnostní politice zadavatele. Dodavatel je povinen předat 
zadavateli všechna data a informace o informačních a komunikačních systémech, aktivech 

a ISMS zadavatele, které má k dispozici v souvislosti s poskytováním služeb do patnácti (15) 
pracovních dní od podepsání akceptačního protokolu po předání a převzetí výstupu 
zahrnujícího dodávku celého předmětu této smlouvy. Ve stejném termínu je dodavatel 

povinen zničit bezpečným způsobem všechny nepotřebné kopie těchto dat a informací, 
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které má k dispozici v elektronické nebo listinné formě, vypracovat protokol o zničení těchto 
kopií a tento protokol předat do patnácti (15) pracovních dní od podepsání akceptačního 
protokolu po předání a převzetí výstupu obsahujícího dodávku celého předmětu této 
smlouvy. 

3. Dodavatel je povinen poskytovat zadavateli součinnost při plnění povinností zadavatele 

podle zákona o kybernetické bezpečnosti včetně preventivních aktivit a součinnost při plnění 
povinností zadavatele vyplývajících z rozhodnutí státních orgánů vykonávajících působnost 
na úseku kybernetické bezpečnosti. 

4. Dodavatel se zavazuje, že zadavateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody, pokuty 

a majetkovou i nemajetkovou újmu, které zadavateli vzniknou v důsledku uplatnění práv 
třetích osob vůči zadavateli v souvislosti s porušením povinnosti dodavatele dle čl. VI. odst. 

1. a 2 smlouvy. 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení sjednaného termínu poskytnutí služeb a/nebo předání výstupu a/nebo 
odstranění vad poskytnutých služeb ve sjednané kvalitě podle čl. III. ze strany dodavatele 

je dodavatel povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny 
poskytovaných služeb bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Jestliže se jakékoli prohlášení dodavatele podle čl. V. ukáže nepravdivým nebo zavádějícím 
nebo dodavatel poruší jiné povinnosti podle čl. V. této smlouvy, zavazuje se dodavatel 

uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

3. Jestliže dodavatel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VI. nebo podle čl. VII. včetně „Dohody 

o ochraně informací u dodavatele a poddodavatelů“, zavazuje se dodavatel uhradit 

zadavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 

4. Zadavatel je povinen zaplatit dodavateli za prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené 
faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši dle platných právních 
předpisů z dlužné částky dle příslušné faktury za každý i započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
doručení jejího vyúčtování. 

6. Uplatněním smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo ušlý zisk v plném rozsahu ani povinnost dodavatele dále řádně 
poskytovat služby ve sjednané kvalitě. 

7. Za podstatné porušení této smlouvy dodavatelem, které zakládá právo zadavatele 

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení dodavatele s řádným poskytováním služeb ve sjednané kvalitě a/nebo 
předáním výstupu o více než deset (10) kalendářních dnů; 
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b) neodstranění vad výstupu ve lhůtě stanovené podle čl. III. smlouvy; 
c) porušení jakékoli povinnosti dodavatele podle čl. V., čl. VI. nebo čl. VII. smlouvy včetně 

„Dohody o ochraně informací u dodavatele a poddodavatelů“; 
d) postup dodavatele při poskytování služeb v rozporu s pokyny zadavatele; 

e) pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

f) pokud byl insolvenční návrh na dodavatele zamítnut proto, že majetek dodavatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

g) pokud dodavatel vstoupí do likvidace. 

8. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zadavatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát 
(60) kalendářních dní. 

9. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní 
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém 
případě je dodavatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
zadavatele vážně ohroženy. 

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

Článek IX. 

Kontrola poskytování služeb 

1. Kontrola průběhu poskytování služeb bude vykonávána dle potřeb zadavatele. Dodavatel 

se zavazuje předkládat zadavateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 

prací v rámci poskytování služeb, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení 
žádosti zadavatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu. 

2. Dodavatel je povinen zapracovat do výstupu připomínky uplatněné zadavatelem v průběhu 
poskytování služeb bez jakéhokoli nároku na zvýšení konečné ceny, pokud jejich 

zapracování do výstupu nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality poskytovaných služeb 

nebo není v rozporu s právními předpisy. 

Článek X. 

Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Dodavatel ručí za kvalitu poskytovaných služeb dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data 
předání zadavateli. 

2. Reklamace vad výstupu musí být provedena písemně. 

3. Dodavatel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů 
od doručení reklamace zadavatele. 
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4. Dodavatel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% celkové ceny poskytovaných služeb bez DPH a to za každý případ 

a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do třiceti 
(30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

Článek XI. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky 
zrušení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. 

3. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu zadavatele oprávněn postoupit práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

4. Dodavatel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny služby, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, 
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Toto ustanovení se netýká 
dat a informací, které byl dodavatel povinen předat nebo protokolárně zničit nepotřebné 
kopie v elektronické i listinné formě podle ustanovení čl. VII odst. 2 smlouvy. 

5. Dodavatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 
dle této smlouvy ze strany zadavatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, 
a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů finanční 
správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu 
kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

6. Dodavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Dodavatel je povinen upozornit zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud dodavatel 

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

9. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb. 
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Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. jsou oprávněny k poskytování součinnosti 
dle této smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat 
prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, 
popř. jimi pověřených pracovníků. 

2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost 
po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 12. 2018, nebo do vyčerpání celkové ceny 
dle této smlouvy. 

4. Smlouva stejně jako práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto 
smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran prostřednictvím písemných 

a číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
budou řešeny pokud možno nejprve smírnou cestou – dohodou. Smluvní strany se dohodly, 

že nedojde-li k dohodě, místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud 

příslušný dle místa sídla zadavatele. 

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 
smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

8. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení smlouvy jako neplatné, nevymahatelné 
nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních 

ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 15 pracovních dnů od doručení 
výzvy jedné smluvní strany druhé smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným 
smyslem. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany ke smlouvě 
své podpisy. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 - Seznam členů Realizačního týmu dodavatele 

Příloha č. 2 - Dohoda o ochraně informací u dodavatele a poddodavatelů závazná pro dodavatele 

a jeho poddodavatele 

Příloha č. 3 - Akceptační protokol 

V Praze dne      V Praze dne 

Za zadavatele:     Za dodavatele: 


