
SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ PROVOZNÍ PODPORY

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle š 1746 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník v platném a účinném znění (dále jen „o.z.")

(dále jen „Sm|ouva")

Mezi:

operátor |

Sídlo: Dělnická 213/12, Pra

zastoupená: Michalem Fišerem,

Bc. Petrou Burdovou, míst

učo: o

DIČ: cz

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném M

(dále jen

RSOF s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupená: Mgr. Rostislavem Pecháčkem, jednatelem

IČO: 28135679

DIČ: CZ28135679

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181088

(dále jen „Poskytovatel")
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ěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

„0bjednateI")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní

strana")
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Čl.I.

PREAMBULE

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ze smluvního vztahu, který byl mezi objednatelem a

Poskytovatelem založen Smlouvou o dílo uzavřenou dne 12.1.2017, ID smlouvy v registru smluv

1689610 (dále jen „Původní smlouva") se dne 30.6.2018 dohodly na ukončení její dílčí části na

základě Dohody o ukončení smlouvy ze dne 30.6.2018 (dále jen „Dohoda"), jejímž účelem bylo
ukončení provozní podpory dle podmínek stanovených Původní smlouvou.

Smluvní strany se rozhodly ukončit dílčí část Původní smlouvy z důvodu admínístrativních

skutečností, které objednatel nemohl předpokládat. Účelem uzavření nové smlouvy je přitom
nahrazení práv a povinností, týkající se provozní podpory vyplývajících z Původní smlouvy,
definováníjejího předmětu, jakož i práv a povinnostíjejích stran. Nová smlouva tak díky Dohodě

svým předmětem nahrazuje plnění provozní podpory, poskytované Poskytovatelem pro

objednatele. Poskytovatel deklaruje, že má zájem na uzavření této Smlouvy s objednatelem a že

disponuje znalostmi, zkušenostmi a kapacitami potřebnými k podpoře objednatele za účelem

zajištění činností, které jsou předmětem této Smlouvy, a dále prohlašuje, že splňuje veškeré

požadavky uložené mu touto Smlouvou, jakož i příslušnými právními předpisy a že má zájem o

poskytování plnění dle této Smlouvy po dobu její platnosti.

Čl. ||.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je zajistit provozní podporu pro softwarové vybavení pro anonymizaci
a publikaci dokumentů do Informačního Systému Registru Smluv (dále jen „lSRS") a souvislcích

služeb u objednatele, které určuje zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění

pozdějších předpisů, a to v nejvyšším standardu odpovídajícím povaze, struktuře, funkcím,

poslání i významu objednatele. Podmínky poskytování provozní podpory jsou uvedeny v příloze
č. 1 této Smlouvy.

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí objednateli poskytovat
provozní podporu ISRS tak, aby objednatel mohl řádným způsobem ISRS užívat, a objednatel se

zavazuje za tuto činnost Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. Provozní podporu ISRS se

Poskytovatel na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat do 31.12.2019.

Součástí plnění Poskytovatele budou i dodávky a služby, o kterých, ač nejsou vtéto Smlouvě

výslovně uvedeny, je Poskytovateli známo, nebo by sohledem na jeho odbornost mělo být

známo, že jejich provedení je pro splnění účelu této Smlouvy nezbytné, a to mimo jiné ve vztahu

k statutu Poskytovatele jako odborníka dle ustanovení š 5 odst. 1. o.z.

Čl. m.

oaacmš PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Poskytovatel zajistí

poskytnutí provozní podpory s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k poskytnutí
Provozní podpory potřeba. Poskytovatel zajistí poskytnutí provozní podpory vsouladu s touto

Smlouvou a příslušnými právními předpisy.

Kdosažení účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytnout potřebné
informace a nezbytnou součinnost.

Smluvní strany prohlašují, že plnění dle této Smlouvy bylo kontinuálně poskytováno již před jejím

uzavřením, neboťvyplývalo z povinností Poskytovatele dle Původní smlouvy. Provozní podpora,



která se započítává do pl ěni dle této Smlouvy zdůvodu pololetního režimu, byla zahájena
k 1.7.2018.

Místem plnění této Smlouvy je Česká republika, konkrétně pak sídlo objednatele včetně jeho
dalších pracovišť.

Čl. iv.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za poskytování provozní podpory činí 100 000; Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bez

DPH za jedno pololetí poskytování služeb.

Cena za poskytování provozní podpory bude hrazena vždy za předchozí půlroční období, a to

bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele, na základě daňového dokladu

vystaveného Poskytovatelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Faktura za poskytnutí provozní podpory dle odst. 2 tohoto článku bude vystavena do 15. dne

kalendářního měsíce následujícího po obdobi, v němž byla provozní podpora poskytnuta a

doručena na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
Splatnost daňového dokladu dle této Smlouvy se sjednává na třicet (30) dnů ode dne doručení

objednateli.

Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat údaje

chybné, je objednatel oprávněn vrátit jej Poskytovateli k opravě bez jeho úhrady, aniž se tím

dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet
znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu.

Úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla ňnanční částka odepsána z

bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
Veškeré platby dle této Smlouvy budou objednatelem hrazeny na účet Poskytovatele uvedený v

záhlaví této Smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve faktuře je jeho
účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust.

š 96 zákona o DPH. Poskytovatel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem
daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-Ii během trvání této Smlouvy ke změně

identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně

informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. 5 109 odst. 2 písm. c)
zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je
úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než

účet Poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny za poskytování provozní podpory
pouze na účet, kterýje účtem zveřejněným ve smyslu ust. š 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv
ukáže, že účet Poskytovatele, na který Poskytovatel požaduje provést úhradu ceny za

poskytnutou provozní podporu, není zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny

poskytnuté Služby na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny poskytnutých Služeb na straně objednatele.

Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2 o.z.



ČI. v.

OPRÁVNĚNĚ osoav SMLUVNÍCH STRAN

1. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně,

prostřednictvím následujících oprávněných osob:

oprávněné osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a přijmení Telefon E-mail

oprávněné osoby, které budou Poskytovatele zastupovat v souvislostí s plněním této

Smlouvy:

Jméno a příjmení Telefon E-mall

2. Změna oprávněných osob za Poskytovatele je podmíněna písemným oznámením druhé smluvní

straně a jejich výslovným schválením ze strany objednatele, kdy Poskytovatel musí zabezpečit
minimálně shodnou kvalifikaci oprávněných osob.

3. Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé

smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejiho sídla nebo v elektronické podobě na

e-mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je

Poskytovatel povinen odesílat objednateli na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných

osob.

ČI. VI.

OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Poskytovatel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím

plněním. K zachování mlčenlivosti zaváže také všechny spolupracující osoby. Poskytovatel není

oprávněn využít informace získané od objednatele pro vlastní účely.

ČI. vn.

ŘEŠENÍ SPORÚ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí o.z. a dalšími

příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a

usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo

pověřených zástupců.

3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do 30 dnů od započetí řešení dle čl. Vll. odst. 2 této

Smlouvy, smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný obecný soud České

republiky.

Čl. vm.

SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. V případě prodlení Poskytovatele s poskytováním provozní podpory je Poskytovatel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý

den prodlení.



čl. x.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Poskytovatel je na základě š 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění osobou

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že na

osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu.

Poskytovatel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích příloh a veškerých případných

budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy

zabezpečí objednatel.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost. Poskytovatel bere na

vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jinými

obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž

rozhodne objednatel.

Poskytovatel je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí

osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Ustanovení š 1879 o.z. se

nepoužije.

Vyžaduje-li tato Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu,

tato není zachována, je-Ii jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např.

email, fax).

Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy

neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že

by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto

smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném

V případě porušení povin

Smlouvy je Poskytovatel p

jedno sto tisíc korun český

Při prodlení s platbou je o

Smluvní pokuta bude spla

zaplacení.

Smluvní strany činí nespor

a oprávněnou do sjednan

objednatele.

ČI. |x.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2019.

objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy

Poskytovatele. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatele se považuje neplnění povinností

touto Smlouvou stanovených.

odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně.

nosti mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací dle č. Vll. této

ovinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000; Kč (slovy

ch) za každýjednotlívý případ porušení povinnosti.

bjednatel povinen zaplatit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení.

tná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů po doručení výzvy kjejímu

nou výši sjednaných smluvních pokut a považujíji za zcela přiměřenou

é výše zejména s přihlédnutím kúčelu a významu této Smlouvy pro



způsobu provedeni záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy jež platnosti a/nebo

účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

7. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá

smluvní strana obdrží po jednom

8. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinná se

Smlouva stává jejím zveřejněním v registru smluv.

9. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně v podobě dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva

jinak, přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či formy změny této Smlouvy. Za

písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými

technickými prostředky (e mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této

Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

10. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní

strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy.

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření

této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá

žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k

jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich

svobodné a vážné vůle.

Příloha č. 1 - Podmínky poskytování provozní podpory



Příloha č. 1

SERVISNÍ PODPORA, ŠKOLENÍ, DOKUMENTACE

Objednatel požaduje servisní podporu PDISRS po celou dobu trvání této smlouvy. Servisní podpora
musí obsahovat e-mailovou podporu, telefonickou podporu a možnost řešení problémů přímo v sídle

objednatele kvalifikovaným zaměstnancem Poskytovatele.
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