
 

 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

evidovaná u objednatele pod č. 1/2019/UPS, č.j.: SPCSS-00066/2019 

 (dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 

zastoupený:  

IČO: 03630919 

DIČ: CZ03630919 

ID datové schránky:   ag5uunk 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

(dále jen „objednatel“ nebo „SPCSS“) 

a 

 

Zhotovitel: 

ELTES,s.r.o. 

se sídlem: Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9 

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 29630 

zastoupený/á:  

IČO: 615 04 513 

DIČ: CZ61504513 

ID datové schránky:   bgq3yew 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba odpovědná za plnění ze smlouvy: 

    

(dále jen „zhotovitel“)  

 
Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 

 

za objednatele: 

 

za zhotovitele: 

 

  

uzavírají  podle  ustanovení §  2586  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění 

pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský  zákoník“),  na  základě  výsledku  zadání  veřejné  zakázky 

„Jednotný  bezpečnostní  systém  datového  centra  Zeleneč“  v souladu  se  zákonem č.  134/2016  Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen („ZZVZ“)) tuto  

 

Smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 
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PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 

s názvem „Jednotný bezpečnostní systém datového centra Zeleneč“ (dále jen "veřejná zakázka"), 

zadávanou objednatelem jako zadavatelem v užším řízení dle ustanovení § 58 ZZVZ, neboť nabídka 

zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku byla objednatelem vyhodnocena 

jako nejvýhodnější. 

I.  PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1.1  Nabídka  zhotovitele  ze  dne  14.  listopadu  2018 (dále  jen  „nabídka“) podaná  v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku, jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám a každá z nich má 

k dispozici jedno její vyhotovení. 

1.2  Projektová  dokumentace  pro  výběr  zhotovitele  jednotného  bezpečnostního  systému 

datového  centra  SPCSS  v  Zelenči č.  j.:  D2/2018-SPCSS (dále  jen  „DVZ“), vypracovaná ve 

stupni utajení „DŮVĚRNÉ“ společností TELMO a.s., IČO: 473 07 781, se sídlem Štěrboholská 

560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10. 

1.3  Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  ve smyslu  platných  právních  předpisů  a  technických  norem 

oprávněn  a  schopen řádně  a  včas provést  předmět  této  smlouvy  a  že  splňuje  veškeré 

podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít. 

II.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1  Předmětem smlouvy je: 

2.1.1  realizace  a  implementace jednotného  bezpečnostního systému v areálu 

Datového  centra  v Zelenči (dále  rovněž  jen  „Jednotný  bezpečnostní 

systém“  nebo  „JBS“  nebo  „dílo“). Realizace  a  implementace  JBS  bude 

provedena dle nabídky zhotovitele a dle DVZ. 

2.1.2  celkové  oživení  a  nastavení  díla  a  následný  zkušební  provoz  po  dobu 

3 měsíců, účast na vyhodnocení zkušebního provozu díla; 

2.1.3  rozšířená záruka  na  dobu  60  měsíců,  včetně záručního  servisu,  pravidelné 

údržby  a odstraňování  vad (dále jen  „rozšířená  záruka“), od  předání a 

převzetí  (akceptace)  celého   dokončeného   díla  bez  jakýchkoli   vad 

a nedodělků. 

2.2  Součástí díla je předání následujících dokladů a provedení následujících činností: 

2.2.1  dokumentace  skutečného  provedení  díla  (dále  jen  „DSP“)  v listinném 

vyhotovení ve třech (3) výtiscích a zároveň v elektronické podobě ve formátu 

*.dwg,  *.pdf,*.doc,  *.xls  uložené  na  nepřepisovatelném  datovém  nosiči 

(např.  CD),  kde  část  dokumentace  skutečného  provedení  bude  ve  stupni 

utajení  „VYHRAZENÉ“  a část  dokumentace  skutečného  provedení  ve  stupni 

utajení „DŮVĚRNÉ“; 

2.2.2  veškeré  protokoly,  revize  a  provozní  dokumentace  dle  platné  legislativy  a 

norem při předání díla a po dobu trvání rozšířené záruky; 

2.2.3  proškolení maximálně 30 zaměstnanců objednatele pro provoz díla; 
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2.2.4  veškeré  související  licence  SW  vybavení  dle  DVZ  včetně  příslušných 

softwarových  podpor;  softwarová  podpora  musí  být  v plném  rozsahu 

zajištěna po celou dobu rozšířené záruky. 

2.3  Zhotovitel prohlašuje,  že  disponuje  materiálními,  technickými  a  personálními  prostředky 

a vlastní  všechna  potřebná osvědčení  k  řádnému  plnění  této  smlouvy,  zejména  osvědčení 

podnikatele  stupně  utajení  „DŮVĚRNÉ“  anebo  vyšší  v rozsahu  dle  ustanovení  §  20  odst.  1 

písm.  a)  zákona  č.  412/2005  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  informací  a  o  bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOUI“), certifikát informačního systému 

pro  nakládání  s utajovanými  informacemi  dle  ust.  §  34  ZOUI  na  stupeň  utajení  „DŮVĚRNÉ“ 

anebo vyšší vystavený v souladu s ust. § 46 a násl. ZOUI. Dílo musí být provedeno v souladu 

s technickými parametry uvedenými v DVZ a nabídce. 

2.4  Seznam  poddodavatelů  s uvedením,  kterou  část  díla  bude  každý  z poddodavatelů  plnit,  je 

uveden  v příloze  č. 1 této smlouvy. Zhotovitel  prohlašuje,  že  také  jeho poddodavatelé 

v nezbytném rozsahu disponují osvědčeními, resp. certifikáty, uvedenými v odstavci 2.3 této 

smlouvy. Prováděním části díla některým z poddodavatelů není dotčena výlučná odpovědnost 

zhotovitele  za  řádné  provedení  díla. Zhotovitel  se  zavazuje písemně oznámit  objednateli 

v dostatečném předstihu veškeré změny poddodavatelů k vyjádření; bez kladného vyjádření 

objednatele  nesmí  zhotovitel  připustit  zahájení  prací  nového  poddodavatele  na  provádění 

díla.  

2.5  Zhotovitel  se  zavazuje  využít  k provádění  díla  členy  realizačního  týmu,  kterými  byla 

prokázána  jeho  kvalifikace  ve  veřejné  zakázce, a  kteří  jsou  součástí  jmenného  seznamu 

realizačního  týmu předloženého  objednateli (viz  příloha  č.  2  této  smlouvy).  Objednatel  je 

oprávněn kontrolovat řádné plnění uvedeného závazku zhotovitele. Případné změny na pozici 

těchto  členů realizačního  týmu podléhají  předchozímu  souhlasu  objednatele. Nesplnění 

některé  z povinností  uvedených  v tomto  odstavci  ze  strany  zhotovitele  bude  považováno 

za podstatné  porušení  smluvních  podmínek,  s právem  objednatele  od  této  smlouvy 

odstoupit.  

2.6  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle této smlouvy převzít a zaplatit za něj, jakož 

i uhradit cenu za řádně poskytnutou rozšířenou záruku podle čl. IV. této smlouvy. 

III.  MÍSTO, LHŮTY PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1  Místem provádění díla je budova a areál Datového centra v Zelenči, na adrese Zeleneč, okres 

Praha – východ, Čsl. Armády č.p. 435, (dále jen „DCZ“). 

3.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy, tj. zejména: 

3.2.1  Dokončit  dílo a protokolárně je předat  objednateli do zkušebního  provozu 

po provedení předepsaných  funkčních  zkoušek  pro  účely  předání  díla  do 

zkušebního provozu (příloha č. 4 této smlouvy), a to nejpozději do 6 měsíců 

od nabytí účinnosti této smlouvy;  

3.2.2  Provést  zkušení  provoz  díla po  dobu trvání 3 měsíců  ode  dne  předání  díla 

do zkušebního  provozu,  který  bude  ukončen protokolárními  funkčními 

zkouškami a protokolárním předáním díla objednateli do ostrého provozu po 

provedení předepsaných funkčních zkoušek pro účely předání díla do ostrého 

provozu (příloha č. 4 této smlouvy); a  

3.2.3  Poskytnout objednateli rozšířenou  záruku po dobu  60 měsíců  ode  dne 

protokolárního předání a převzetí díla (akceptace) do ostrého provozu.  
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V případě,  že  zhotovitel nedokončí  a  protokolárně  nepředá dílo do  zkušebního  provozu 

ve lhůtě  uvedené  v odst.  3.2.1 smlouvy, je povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu 

ve výši  0,05 %  z ceny  díla bez  DPH uvedené  v bodě 4.1.1 této  smlouvy  za  každý  den 

prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení faktury vystavené objednatelem 

zhotoviteli. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody v celém jejím rozsahu. 

3.3  Zhotovitel  se  zavazuje provést dílo  v prvotřídní  kvalitě, řádně  a  včas  bez  vad  a  nedodělků 

a protokolárně jej předat objednateli postupem dle odst. 3.2 a článku VIII. smlouvy. Písemný 

předávací  protokol  musí  být vždy podepsán  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran 

a jeho součástí bude zápis o předání a převzetí dokladů, SW licencí a provedeném proškolení 

zaměstnanců dle čl. II. odst.2.2 smlouvy. 

3.4  Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  bude  vyhovovat  veškerým  technickým,  požárním,  licenčním 

(autorským) a zdravotním normám platným v ČR a mezinárodním normám ISO/IEC. 

3.5  Před  zahájením  provádění  díla  předloží  zhotovitel objednateli  seznam  svých  zaměstnanců, 

poddodavatelů, resp. seznam zaměstnanců poddodavatelů, kteří budou vstupovat do budovy 

a areálu objednatele v místě plnění. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení fyzické 

osoby, název  zaměstnavatele  (název  podnikatele), číslo  platného  občanského  průkazu, 

případně platného  cestovního  dokladu.  Tento  seznam  bude  v případě  změny  zhotovitelem 

povinně bezodkladně aktualizován v souladu s odst. 2.5 této smlouvy.   

3.6  Zhotovitel  se  zavazuje  při  plnění  této  smlouvy  dodržovat  pravidla  vstupu  do  areálu 

a předpisy  BOZP,  se  kterými  bude  seznámen  před  prvním  vstupem  do  areálu. Zároveň  se 

zhotovitel  zavazuje udržovat  pořádek  v místě  provádění  díla  a  v  místech  souvisejících 

s dílem,  jakož  i  po ukončení  pracovní  doby  zajistit  pracoviště  podle  podmínek  a  požadavků 

objednatele. 

3.7  Osoby uvedené v seznamu podle odst. 3.5 smlouvy jsou zejména: 

3.7.1  oprávněny vstupovat  pouze  do  těch  prostor  v areálu objednatele,  které 

budou dohodnuty mezi smluvními stranami; 

3.7.2  povinny mít  u  sebe,  popř.  nosit  viditelně  průkazy  pro  vstup  do  areálu 

objednatele; 

3.7.3  povinny dodržovat  veškeré  platné  právní  předpisy  týkající  se  prováděných 

činností, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

likvidace odpadů a norem ISO. 

3.8  Nebezpečí  vzniku  škody  přechází  ze  zhotovitele  na  objednatele  dnem  konečného 

protokolárního  předání  díla do  ostrého  provozu (protokol  č.  2).  Vlastnické  právo  k dílu 

přechází  ze  zhotovitele  na  objednatele  dnem  protokolárního  předání  díla  do  zkušebního 

provozu (protokol č. 1).  

3.9  Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  kontrolovat  provádění  díla  zhotovitelem.  Zjistí-li,  že 

zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi  stanovenými  obecně  závaznými 

právními  předpisy  nebo  touto  smlouvou,  je  oprávněn  požadovat,  aby  zhotovitel  bezplatně 

a bezodkladně  odstranil  vady  či  škody vzniklé  z  této  činnosti  a dílo prováděl  řádným 

způsobem. 

3.10 Je-li  předmětem  díla  výsledek  činnosti,  který  je  chráněn  jakýmkoli  právem  duševního 

vlastnictví,  zhotovitel  poskytuje  v rámci  této  smlouvy  časově  a  teritoriálně  neomezenou 

licenci  k užití  díla  pro účely  sjednané  touto  smlouvou, včetně  práva  poskytnout  dílo  i jiným 

osobám. 

3.11 Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo prostřednictvím poddodavatelů v rozsahu: 
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3.11.1 nastavovací, programovací, zkušební a školící činnost; 

3.11.2 rozšířená záruka v délce trvání 60 měsíců. 

3.12 Nesplnění smluvní povinnosti uvedené v odst. 3.11 smlouvy bude považováno za podstatné 

porušení této smlouvy, s právem objednatele od této smlouvy odstoupit. 

IV.  CENA DÍLA 

4.1  Cena díla činí celkem 35.829.453,83 Kč (slovy: třicet pět milionů osm set dvacet devět tisíc 

čtyři sta padesát tři korun českých osmdesát tři haléřů) bez DPH a zahrnuje: 

4.1.1  cenu  za  realizaci  a implementaci  díla ve  výši 32.139.020,03 Kč bez  DPH 

(slovy: třicet dva milionů jedno sto třicet devět tisíc dvacet korun českých tři 

haléře bez DPH) a  

4.1.2  cenu za poskytování 60 měsíční rozšířené záruky ode dne předání a převzetí 

implementovaného  díla do  ostrého  provozu ve  výši 3.690.433,80 bez  DPH 

(slovy: tři  miliony  šest  set  devadesát  tisíc  čtyři  sta  třicet  tři korun  českých 

osmdesát haléřů bez DPH).  

4.2  Cena  díla je sjednána po celou dobu  trvání  smlouvy jako  cena  pevná,  resp. jako  nejvýše 

přípustná  za  dílčí  plnění  a  jsou  v ní  zahrnuty  veškeré  náklady  spojené  s realizací  díla, 

tj. veškeré náklady související. V ceně za poskytování rozšířené záruky jsou zahrnuty rovněž 

veškeré náklady nezbytné k zajištění nepřetržité provozuschopnosti díla a odstraňování vad, 

včetně nových baterií, náhradních komponent a dílů apod.  

4.3  Navýšení  ceny díla je  možné  pouze  v souladu  se  ZZVZ  nebo  v důsledku  zákonné  změny 

sazby DPH pro dílo nebo jeho součásti. 

V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1  Cena díla bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů (faktur) takto: 

5.1.1  jednu  třetinu ceny  za  realizaci  a  implementaci  díla dle  bodu 4.1.1 této 

smlouvy v částce 10.713.006,68 Kč  bez  DPH objednatel  uhradí  zhotoviteli 

po řádném  a včasném  zhotovení  a  protokolárním  předání  realizace  a 

implementace  díla do zkušebního  provozu postupem  dle  odst. 3.2 a  článku 

VIII. smlouvy.  Zhotoviteli  vzniká  právo  vystavit  daňový  doklad následující 

den  po  podpisu  předávacího  protokolu  o  předání  a  převzetí díla  do 

zkušebního provozu, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Kopie 

předávacího protokolu bude přílohou daňového dokladu (faktury). 

5.1.2  dvě třetiny ceny za realizaci a implementaci díla dle bodu 4.1.1 této smlouvy 

v částce 21.426.013,35 Kč bez DPH objednatel uhradí po úspěšném ukončení 

zkušebního provozu na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci 

smluvních  stran postupem  dle  odst. 3.2 smlouvy.  Zhotoviteli  vzniká  právo 

vystavit  daňový  doklad  (fakturu)  následující  den po  podpisu  předávacího 

protokolu,  kterým  bude  potvrzeno  plné  dokončení  a  provozuschopnost  díla 

k trvalému užívání a jeho předání do ostrého provozu. 

5.1.3  cena  za  rozšířenou  záruku  bude  objednatelem  hrazena  v pravidelných 

měsíčních  splátkách,  každá  ve  výši  jedné  šedesátiny ceny  uvedené  v odst. 

4.1.2  této  smlouvy,  na  základě  měsíčního Přehledu poskytnutých  služeb 
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rozšířené  záruky  za  fakturační  období, schválený  objednatelem,  který bude 

vždy povinnou přílohou příslušného daňového dokladu. 

5.2  Úhrada  částí ceny  díla  bude  objednatelem  provedena  výhradně na  základě  vystavených 

faktur,   které  budou  zaslány  zhotovitelem   objednateli  elektronicky  na   e-mail: 

epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím jeho datové schránky. Jednotlivá  faktura musí 

mít náležitosti účetního a daňového dokladu a musí obsahovat zejména náležitosti stanovené 

v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, číslo bankovního 

účtu,  na který  má  být  platba  provedena, cenu, registrační  číslo  smlouvy  objednatele 

a předávací  protokol  podepsaný objednatelem  i zhotovitelem, resp.  v případě  služeb 

rozšířené  záruky  také  Přehled  poskytnutých  služeb  rozšířené  záruky  za  fakturační  období 

schválený objednatelem. Splatnost faktur je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli. Za  zaplacení  daňového  dokladu  (faktury)  se  považuje  datum  odepsání  finanční 

částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.3  Objednatel  má  právo  k  zajištění  závazku  na  odstranění  případných  vad  a  nedodělků  díla 

ze strany  zhotovitele uhradit  faktury  v odstavci 5.1 smlouvy až  do  výše  90% fakturované 

části  ceny  díla dle  čl. IV. odst. 4.1.1 této  smlouvy.  Zbývající  část ceny díla ve  výši  10 % 

z fakturované částky ceny díla dle čl. IV. odst. 4.1.1 této smlouvy bez DPH bude sloužit jako 

zádržné pro řádné odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel požádá písemně po odstranění vad 

a  nedodělků  o  uvolnění zádržného,  a  to  do  30  (třiceti)  dnů  od  protokolárního  předání 

a převzetí díla do ostrého provozu podle odst. 3.2 této smlouvy. Zádržné bude objednatelem 

uvolněno zhotoviteli  do  7  (sedmi)  dnů  od  doručení  písemné  žádosti  zhotovitele  objednateli 

za předpokladu, že budou odstraněny všechny vady a nedodělky díla. 

5.4  V případě  prodlení  objednatele  s uhrazením  platby  vůči  zhotoviteli,  je zhotovitel oprávněn 

požadovat  po objednateli úrok  z prodlení  ve  výši  0,02 %  z dlužné  částky  za  každý  den 

prodlení do zaplacení. 

5.5  V případě prodlení zhotovitele s každým jednotlivým úkonem v rámci rozšířené záruky, který 

zhotovitel neprovedl řádně nebo včas, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla dle článku IV. odst. 4.1.1 této smlouvy bez DPH za každý 

den prodlení.  

5.6  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bankovní  účet  jím  určený  pro  zaplacení  závazku objednatele 

na základě  této  smlouvy  bude  zveřejněn  způsobem  umožňující  dálkový  přístup  ve  smyslu 

ust. § 96  odst.  2  ZDPH,  v  opačném  případě  je zhotovitel  povinen  sdělit objednateli  jiný 

bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu ust. § 96 ZDPH. 

5.7  Pokud  objednateli  vznikne  podle ust. §  109  ZDPH  ručení  za  nezaplacenou  DPH  z  přijatého 

zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti 

nastaly  nebo  mohly  nastat,  má  objednatel  právo  bez  souhlasu  zhotovitele  uplatnit  postup 

zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle 

faktury – daňového dokladu  vystavené  zhotovitelem  přímo příslušnému  finančnímu  úřadu, 

a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. 

5.8  Úhradou  DPH  na  účet  finančního  úřadu  se  pohledávka  zhotovitele  vůči  objednateli  v  částce 

uhrazené  DPH  považuje  bez  ohledu  na  další  ustanovení  smlouvy  za  uhrazenou.  Zároveň  je 

objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně 

informovat. 

5.9  Objednatel  je dále oprávněn ve  lhůtě  splatnosti  zhotoviteli vrátit  daňový  doklad  (fakturu), 

obsahuje-li: 

5.9.1  nesprávné nebo neúplné cenové údaje; 
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5.9.2  nesprávné nebo neúplné náležitosti daňového dokladu (faktury) dle odst. 5.2 

smlouvy; 

5.9.3  bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře), který nemá zhotovitel 

řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“, 

5.9.4  Přehled  poskytnutých  služeb  rozšířené  záruky  za  fakturační  období,  který 

nebyl schválen objednatelem. 

5.10 V těchto  případech je  objednatel  povinen  daňový  doklad  (fakturu)  vrátit  s průvodním 

dopisem  a  s uvedením  důvodu  vrácení.  Tímto  okamžikem  se  lhůta  splatnosti  ruší  a  nová 

lhůta  splatnosti  musí  být  uvedena  na  novém  (opraveném)  daňovém  dokladu  (faktuře), 

doručeném objednateli. 

VI.  SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6.1  Zhotovitel  poučí  své  zaměstnance a  poddodavatele o  povinnosti  dodržovat  platné  předpisy 

v oblasti  BOZP  a PO  v souladu  s odst.  3.6.  Za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví,  jakož 

i za dodržování  předpisů  PO  na  pracovišti  u  svých  zaměstnanců a  poddodavatelů, odpovídá 

zhotovitel. 

6.2  Zhotovitel  bere  na  vědomí  a  vyjadřuje  tímto  svůj  souhlas  s  uveřejněním  této  smlouvy 

v celém  rozsahu, včetně  případných  jejích  příloh  a  dodatků, v  souladu  s  požadavky 

vyplývajícími  ze  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 dále  s  uveřejněním  této  smlouvy  na  profilu  objednatele  jakožto 

veřejného zadavatele  dle ustanovení  § 219  ZZVZ. Tím  nejsou  dotčeny  podmínky  ZOUI 

stanovené pro nakládání s utajovanými informacemi. 

VII.  OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ 

7.1  Smluvní  strany  prohlašují,  že  veškeré  skutečnosti  a  informace,  které  si  předají a  výslovně 

označí v rámci plnění této smlouvy, považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

7.2  Obě  smluvní  strany  se  zavazují,  že  zachovají  jako  neveřejné  informace  a  zprávy  týkající  se 

vlastní  spolupráce  a  vnitřních  záležitostí  smluvních  stran,  pokud  by  jejich  zveřejnění  mohlo 

poškodit  druhou  stranu.  Povinnost dodržovat  pravidla týkající  se  utajovaných  informací 

dle ZOUI a ochrany osobních údajů dle odst. 7.9 není tím dotčena. 

7.3  Smluvní  strany  budou  za  neveřejné  informace  považovat  též  veškeré  informace  vzájemně 

poskytnuté  v  jakékoliv  objektivně  vnímatelné  formě  ústně,  v listinné,  elektronické,  vizuální 

nebo  jiné  podobě,  jakož  i  know-how,  a  které  mají  skutečnou  nebo  alespoň  potenciální 

hodnotu, a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se 

z povahy  dá  předpokládat,  že  se  jedná  o  informace neveřejné,  resp.  podléhající  závazku 

mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy. 

7.4  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  neuvolní  třetí  osobě  neveřejné  informace  druhé  smluvní 

strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny  nezbytné kroky 

k zabezpečení  těchto  informací.  To  neplatí,  mají-li  být  za  účelem  plnění  této  smlouvy 

potřebné  informace  zpřístupněny  zaměstnancům,  statutárním  orgánům  nebo  jejich  členům 

nebo třetím osobám, které se podílejí na plnění předmětu této smlouvy. 
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7.5  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  o  povinnosti  utajovat  neveřejné  informace  poučí  své 

zaměstnance  a  případné  své  poddodavatele,  kterým  budou  neveřejné  informace 

zpřístupněny. 

7.6  Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 

7.6.1  smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto 

dostupnost způsobila sama smluvní strana; 

7.6.2  smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem 

zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

7.6.3  smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat 

danou informaci; 

7.6.4  je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

příslušného orgánu státní správy či samosprávy; 

7.6.5  auditor  provádí  u  některé  ze  smluvních  stran  audit  na  základě  oprávnění 

vyplývajícího z příslušných právních předpisů. 

7.7  V  případě,  že  se  kterákoli  smluvní  strana  hodnověrným  způsobem  dozví,  popř.  bude  mít 

odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je 

povinna o tom informovat druhou smluvní stranu. 

7.8  Závazek  mlčenlivosti  není  časově  omezen.  Povinnost  zachovávat  mlčenlivost  o  neveřejných 

informacích  získaných  v  rámci  spolupráce  s  druhou  smluvní  stranou  trvá  po  naplnění  této 

smlouvy. 

7.9  V  případě,  že  se  zhotovitel  dostane  při  plnění  této  smlouvy  do  styku  s  osobními  údaji 

shromažďovanými  nebo  zpracovávanými  objednatelem,  je  zhotovitel  povinen  nakládat 

s osobními  údaji  jen  v  rozsahu  nezbytně  nutném  k  plnění  této  smlouvy  a učinit  veškerá 

opatření  k  jejich  ochraně  v  souladu  s  obecně  závaznými  platnými  předpisy  ČR 

a s ustanoveními  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady (EU)  2016/679  ze  dne 

27. dubna 2016  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti se  zpracováním  osobních  údajů 

a volném  pohybu  těchto  údajů  neboli  General Data  Protection Regulation  („GDPR“). 

Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele při jakémkoli zneužití těchto 

osobních  údajů.  Zhotovitel  je  povinen  umožnit  objednateli  po  předchozím  upozornění 

provedení  kontroly  nakládání  s  osobními  údaji  a  dodržování  obecně  závazných  povinností 

zhotovitele,  jakožto  zpracovatele  osobních  údajů,  ohledně  shromažďování  a  zpracování 

osobních  údajů  získaných  při  plnění  této  smlouvy,  a  to  kdykoli  za  trvání  této  smlouvy, 

přičemž  zhotovitel  je  povinen  tuto  kontrolu  umožnit.  Objednatel  je  povinen  oznámit 

zhotoviteli  termín  provedení  kontroly  alespoň  2  pracovní  dny  předem,  a  to  elektronicky  na 

kontaktní  e-mail  zhotovitele: helpdesk@eltes.cz nebo  prostřednictvím  datové  schránky 

zhotovitele. 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

8.1  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno  k předání  a  převzetí,  a  to  jak  do  zkušebního  provozu,  tak  do  ostrého  provozu. 

Objednatel  je  pak  povinen  nejpozději  do  3 pracovních  dnů  od  termínu  stanoveného 

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.2  Předání  a  převzetí dokončeného díla do  zkušebního  provozu ve  lhůtě  uvedené  v odst. 3.2 

této smlouvy: 
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8.2.1  bude  provedeno  v místě  provádění  díla  a  potvrzeno  písemným protokolem 

č. 1 podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání věcná a 

technická; 

8.2.2  podpisem  protokolu  č.  1  smluvní  strany  potvrdí  předání  a  převzetí 

dokončeného  díla  schopného  zkušebního  provozu,  včetně  požadované 

kompletní  dokladové  části.  Za  dokončené  a  schopné  zkušebního  provozu 

bude  považováno  dílo  provedené  v rozsahu stanoveném  touto  smlouvou, 

včetně  proškolení  maximálně  30  pracovníků  objednatele  pro  provoz  díla 

(odst.  2.2.3)  této  smlouvy a  po  úspěšném  provedení  všech  předepsaných 

funkčních  zkoušek  v rozsahu  přílohy  č.  4  této  smlouvy.  Zhotovitel  se 

zavazuje provést všechny potřebné funkční zkoušky v místě provádění díla; 

8.2.3  zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  při  předání  a  převzetí  díla  doklady 

uvedené v odst. 2.2.1 a 2.2.2 této smlouvy. Tyto doklady slouží při předání a 

převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

8.3  Předání a převzetí díla do ostrého provozu ve lhůtě uvedené v odst. 3.2 této smlouvy: 

8.3.1  bude  provedeno  v místě  provádění  díla  po  úspěšném  ukončení  zkušebního 

provozu  a potvrzeno  písemným  protokolem  č.  2  oprávněnými  zástupci  pro 

jednání věcná a technická; 

8.3.2  podpisem  předávacího  protokolu  č.  2  smluvní  strany  potvrdí  předání  a 

převzetí  plně  dokončeného  a  provozuschopného  díla  schopného  trvalého 

užívání,  tj. po  úspěšném  provedení  všech  předepsaných  funkčních  zkoušek 

v rozsahu  přílohy  č. 4 této  smlouvy,  včetně  požadované  dokladové  části. 

Zhotovitel  se  zavazuje  provést  všechny  potřebné  funkční  zkoušky  v místě 

provádění díla. 

8.4  Vady  a  nedodělky  bránící  nebo  ztěžující  užívání  díla  obvyklým  způsobem  jsou  důvodem 

nepřevzetí díla. V zápise o nepřevzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků. 

8.5  Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 

pak  platí,  že  vady  a  nedodělky  musí  být  odstraněny  nejpozději  do  15  dnů  ode  dne 

vyhotovení zápisu o nepřevzetí díla. 

8.6  Objednatel  má  právo  převzít  dílo  i  s ojedinělými  drobnými  vadami  a  nedodělky  nebránícími 

řádnému  užívání  díla.  V takovém  případě  uvede  jejich  soupis  v protokolu  č.  1,  včetně 

požadovaného  termínu  jejich  odstranění. Nedojde-li  mezi  smluvními  stranami  k dohodě 

o termínu odstranění vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání díla musí 

být odstraněny do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

8.7  Zhotovitel  je  povinen  ve stanovené  lhůtě  odstranit  vady  nebo  nedodělky  i  v případě,  kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků 

v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

8.8  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím  a  přejímacím  řízení  se  prokáže,  že  dílo  není  dokončeno  nebo  že  není  ve  stavu 

nezbytném pro předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

jemu vzniklé při  neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.  Zhotovitel nese i náklady  na 

organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení. 

8.9  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  nezbytnou  součinnost  k  uvedení  díla 

do zkušebního provozu, zejména dodat včas doklady nezbytné pro zkušební provoz a předání 

a převzetí díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu. 
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8.10 V případě, že zhotovitel prokazatelným způsobem poruší povinnosti vyplývající z čl. VII. nebo 

VIII.  této  smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  50 000 Kč 

za každé  jednotlivé  porušení  takové  povinnosti.  Smluvní  pokuta  je  splatná  do  14  dnů 

od doručení  faktury  vystavené  objednatelem  zhotoviteli.  Uplatněním  nároku  na  smluvní 

pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v celém jejím rozsahu. 

IX.  ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA 

9.1  Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy rozšířenou záruku na dobu 60 měsíců, která počíná 

běžet ode dne protokolárního předání a převzetí implementovaného díla do ostrého provozu. 

9.2  Rozšířená  záruka se  prodlužuje  o  dobu  trvání  vady, na  níž  se  vztahuje  poskytnutá  záruka 

a která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal. 

9.3  Objednatel  má  právo  vyžadovat  odstranění  vad,  vzniklých  vadou  materiálu,  vadou 

konstrukce  nebo  vadou  montáže,  kdykoliv  během rozšířené záruky.  Oznámení  o vadách 

může objednatel učinit jakoukoli formou, včetně telefonické, v tomto případě však následně 

potvrzené  písemnou  formou  (např.  e-mailem),  přičemž  objednatel  je  povinen  popsat  vadu, 

jak se projevuje, jaké nároky uplatňuje vůči zhotoviteli a též jméno oznamovatele. 

9.4  Zhotovitel  se  zavazuje provádět  odstraňování  vad  díla včetně  pravidelné  údržby  a  zajištění 

nepřetržité provozuschopnosti díla formou záručního servisu v rámci služeb rozšířené záruky 

za podmínek dále uvedených v čl. IX. smlouvy. 

9.5  Osoba  oprávněná za zhotovitele  se  dostaví  do  místa  instalace  díla  specifikovaného  v  čl.  II. 

této  smlouvy  a  na  odstranění  vady  na  díle  bude  pracovat  nepřetržitě  až  do  zajištění 

provozuschopnosti  díla.  Urychlené  zajištění  dalších  náhradních  dílů,  jejichž  potřeba  se 

ukázala až během odstraňování vady, nebo nutnost odchodu osoby oprávněné za zhotovitele 

do  odborného  střediska  zhotovitele  za  účelem  konzultací  se  specialisty  takového  střediska, 

se nepovažuje za přerušení prací na odstranění vad. 

9.6  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  na  díle  způsobené  živelnou  pohromou,  mechanickým 

poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby. Tyto vady se 

zhotovitel zavazuje odstranit na náklady objednatele za podmínek stanovených v souladu se 

ZZVZ. 

9.7  Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  záruční  servis  díla  pro  hardware  (dále  jen  "H W")  a  pro 

software (dále jen "S W"), který byl součástí díla. 

9.8  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  objednatel  při  výměně  HW  zlikviduje  HDD  a  RAM  paměti 

magnetickou pecí a poté je vrátí zhotoviteli. 

9.9  Vada díla znamená takový stav provozu díla, který obsluze znemožní nebo omezí použití díla 

k  účelu,  ke  kterému  je  toto  dílo  provedeno.  Z  hlediska  závažnosti  se  vady  pro  účely  této 

smlouvy dělí na následující kategorie: 

9.9.1  blokující – vada, při níž není dílo použitelné ve svých základních funkcích; 

9.9.2  majoritní – vada, kdy je dílo ve svých funkcích degradováno natolik, že tento 

stav omezuje běžné používání díla a jeho provoz; 

9.9.3  minoritní  – drobná vada,  která  svým  charakterem  nespadá  do  kategorie 

blokující  nebo  majoritní,  neovlivňuje  funkci  díla,  nepoškozuje  data  a 

neznamená  jakékoliv  omezení  provozu  díla  ani  významné  prodlužování 

zpracovatelských  časů  oproti  standardnímu  časovému  nastavení  příslušných 

funkcionalit. 
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9.13 Zadat požadavek na poskytnutí rozšířené záruky může oprávněná osoba objednatele. 

9.14 Kontakty na dispečink rozšířené záruky zhotovitele: 

9.14.1 http: https://helpdesk.eltes.cz 

9.14.2 e-mail: helpdesk@eltes.cz 

9.14.3 mobilní telefon:  

9.15 Žádná přerušení poskytování služby rozšířené záruky nejsou plánována. 

9.16 Objednatel umožní  technikům  zhotovitele  přístup  do  areálu  a k zařízením objednatele 

v režimu 24  x  7  v  nezbytném  rozsahu  pro  plnění rozšířené  záruky.  Objednatel  zajistí 

přítomnost  pověřené  osoby  v  místě  servisního  zásahu,  a  to  minimálně  při  započetí 

a ukončení  činnosti  technika  zhotovitele.  Po  dobu  účinnosti  smlouvy  nebude  objednatel 

bez vědomí zhotovitele samostatně ani prostřednictvím třetí osoby zasahovat do hardwarové 

ani softwarové konfigurace servisovaných zařízení.  

9.17 Rozšířenou  záruku bude  zhotovitel  poskytovat  na  pracovištích  objednatele,  případně 

vzdáleným přístupem dle charakteru a povahy zásahu. 

9.18 Technik zhotovitele  bude  při  servisním  zásahu  postupovat  tak,  aby  nedošlo  k poškození 

nastavení díla a dat objednatele. 

9.19 Podrobný  popis  průběhu  servisních  zásahů  formou  vzdáleného  přístupu  bude  uveden 

v příslušné provozní dokumentaci. 

9.20 Dostupnost díla znamená procentuální vyjádření poměru doby, po kterou bylo dílo dostupné 

pro  běžný  provoz,  tj.  nevyskytla  se  žádná  blokující  vada,  a  celková  provozní  doba  díla. 

Dostupnost se vypočítá podle následujícího vzorce: 

D = 100 x 

x + n + z - y 

x 

kde 

D je dostupnost (%) v daném období 

x vyjadřuje fond provozní doby systému v daném období (určeném parametrem služby) 

y vyjadřuje počet hodin v daném období, kdy bylo dílo nedostupné 

n vyjadřuje  počet  hodin  v  daném  období,  kdy  bylo  dílo  nedostupné  z  důvodu  vady  mimo 

odpovědnost zhotovitele. 

z vyjadřuje  počet  hodin  v  daném  období,  v  nichž  bylo  dílo  nedostupné  v  důsledku 

plánovaných odstávek, které proběhly se souhlasem objednatele 

Doby nedostupnosti služby se zaokrouhlují na celé minuty. Za nedostupné se dílo považuje 

v  případě  výskytu  blokující  nebo  majoritní  vady  nebo  odstávek  díla,  které  neproběhly  se 

souhlasem objednatele. Doba nedostupnosti díla je počítána: 

a) od okamžiku nahlášení blokující nebo majoritní vady objednatelem; popřípadě 

b) od okamžiku neplánované odstávky díla, která neproběhla se souhlasem objednatele do 

doby zprovoznění díla zhotovitelem. 

Pro výpočet doby nedostupnosti budou použity údaje ze service desku zhotovitele (čas 

založení  požadavku  ze  strany  objednatele  na  odstranění  blokující  nebo  majoritní  vady,  

čas vyřešení požadavku, časy zahájení a ukončení neplánovaných odstávek díla). 

9.21 Dílo se nepovažuje za nedostupné v případě, kdy nelze dílo provozovat z důvodu vady, která 

není ve správě zhotovitele, nebo po dobu, kdy zhotovitel nemůže odstranit řádně nahlášenou 

vadu díla z důvodu vylučujícího odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
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9.22 Roční dostupnost díla je stanovena na 99,8  %. 

9.23 Objednateli  vzniká  právo  na  smluvní  pokutu  za  porušení  této  smlouvy  v následujících 

případech a za těchto podmínek: 

9.23.1 V  případě  závažného  nesplnění  SLA  kteréhokoliv  parametru  dohodnuté 

úrovně poskytované rozšířené záruky dle odstavce 9.12 tohoto článku vzniká 

objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 70 000 Kč, a to za každý den, ve 

kterém  úroveň   rozšířené  záruky neodpovídala  dohodnuté  úrovni rozšířené 

záruky. 

9.23.2 V  případě  jiného  než  závažného  nesplnění  SLA  kteréhokoli  parametru 

dohodnuté  úrovně  poskytované rozšířené  záruky dle  odstavce 9.12 tohoto 

článku  vzniká  SPCSS  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  30 000 Kč, a to za 

každý den,  ve  kterém  úroveň rozšířené  záruky neodpovídala  dohodnuté 

úrovni rozšířené záruky. 

9.23.3 Pokud  zhotovitel  zničí  data  během rozšířené  záruky,  zaplatí  objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každou jednotlivou ztrátu dat. 

9.24 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody s tím, že maximální 

výše  smluvní  pokuty  a  náhrady  škody  nepřekročí  v  celkovém součtu  částku  rovnající  se 

maximálně možné ceně při úplném využití celého plnění předmětu této smlouvy. Výši škody 

je  objednatel  povinen  prokázat.  O  uplatnění  smluvních  pokut  a  jejich  výši  v  každém 

konkrétním  případě  rozhoduje  objednatel.  Smluvní  pokuty  za  porušení  ustanovení  této 

smlouvy  uhradí  zhotovitel  do 14  (čtrnácti)  dnů  od  doručení  řádně  vystavené  a oprávněné 

faktury objednatele. 

X.  POJIŠTĚNÍ 

10.1 Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou díla, s minimálním 

limitem  pojistného  plnění 50 000 000  Kč (slovy:  padesát  milionů  korun  českých),  a  to až 

do okamžiku skončení rozšířené záruky. 

10.2 Výše pojistného plnění musí být nejméně ve výši ceny díla. 

10.3 Předložení  této  pojistné  smlouvy  zhotovitelem  byla  podmínkou  uzavření  této  smlouvy. 

Zhotovitel  je  povinen  předmětnou  pojistnou  smlouvu udržovat  v platnosti  až  do  úplného 

splnění  smluvních  závazků  zhotovitelem  dle  smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje předložit 

objednateli tuto  pojistnou  smlouvu  k nahlédnutí  a  pořízení  její  kopie vždy  do 10 pracovních 

dnů  ode  dne  písemné  žádosti  objednatele  učiněné  kdykoli v době uvedené  v odst. 10.1 

smlouvy.  Nepředložení  pojistné  smlouvy  objednateli  ve  stanovené  lhůtě  se  považuje 

za podstatné porušení této smlouvy. 

10.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

se  zavazuje  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  zhotoviteli  veškerou  nutnou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

XI.  BANKOVNÍ ZÁRUKA 

11.1 Zhotovitel  zajistí  u  licencované  banky  registrované  dle  zákona  č.  21/1992  Sb.,  o  bankách, 

v platném  znění,  bankovní  záruku  ve  výši  1 000 000 Kč jako  jistinu  objednatele  k zajištění 

závazku  na řádné  a  včasné dokončení  díla,  který  vyplývá  pro  zhotovitele  z této  smlouvy. 
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Tuto  bankovní  záruku  předá  zhotovitel  objednateli  nejpozději  do  5  pracovních  dnů 

od uzavření  této smlouvy.  Tato bankovní  záruka  musí  být  neodvolatelná,  bezpodmínečná 

a na první  vyžádání;  zanikne  do  30  dnů  ode  dne protokolárního  předání  (protokol  č.  2) 

a převzetí díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu. 

11.2 Objednatel má právo čerpat bankovní záruku: 

11.2.1 k úhradě  škod, které  mu  vzniknou  ze  zmaření  této  smlouvy  v případě,  že 

zhotovitel neoprávněně odstoupí  od  této  smlouvy,  či  jiným  způsobem  zmaří 

provedení díla podle této smlouvy; 

11.2.2 k úhradě smluvní pokuty  z porušení povinností zhotovitele při provádění díla 

dle této  smlouvy,  a  to  v případě,  že  ji  zhotovitel  neuhradí  ve  stanovené 

lhůtě; 

11.2.3 k úhradě  škody,  kterou  zhotovitel  způsobí  objednateli  nebo  třetí  osobě  při 

provádění díla podle této smlouvy. 

11.3 Objednatel  se  zavazuje  předem  informovat  zhotovitele  o  svém  záměru,  důvodech  a  o výši 

čerpání bankovní záruky. 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, která nahrazuje veškerá 

předchozí ujednání a závazky vztahující se k předmětu plnění této smlouvy. 

12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

smlouvy  v  registru  smluv  dle  zák.  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti 

některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  v  platném  znění (dále  jen 

„zákon  o  registru  smluv“). Zhotovitel bere  na  vědomí  a  souhlasí  s  tím,  že  uzavřená 

smlouva, vč.  příloh  a  případných  dodatků, bude  v  elektronické  podobě  v  registru  smluv 

zveřejněna.  Objednatel  se  zavazuje  bezodkladně  oznámit zhotoviteli den  zveřejnění této 

smlouvy v registru smluv 

12.3 Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy 

byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

12.4 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, 

s  výjimkou  nahlášení  změny  kontaktních  údajů  smluvních  stran uvedených v záhlaví  této 

smlouvy. Změny smlouvy musí být v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. 

12.5 Smlouva  je  sepsána ve třech  (3)  stejnopisech,  z nichž objednatel obdrží  dva  (2)  stejnopisy 

a zhotovitel jeden (1) stejnopis.  

12.6 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními  §  2586  a  násl.  občanského  zákoníku. Smluvní  strany  vylučují  aplikaci 

ustanovení  § 557,  § 558  odst. 2,  § 2079  odst.  2,  § 2093,  první  věty, §  2098,  §  2126 

a § 2127 občanského zákoníku  na tuto  smlouvu  a na veškerá  práva  a  veškeré  povinnosti 

smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy. 

12.7 Zhotovitel  není  oprávněn  převést  práva  a  povinnosti  vyplývající  z  této  smlouvy  (včetně 

postoupení pohledávek) bez předchozího písemného souhlasu objednatele na třetí osobu. 

12.8 V  případě  rozporů  mezi  smlouvou  a  přílohami  smlouvy  mají  vždy  přednost  ustanovení 

smlouvy (zejména pokud se jedná o záruční, dodací a platební podmínky). 
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Ke dni podpisu smlouvy nejsou známi žádní poddavatelé. 
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PZTS, vnitřní a perimetrický systém, dle ČSN EN 50 131-7 kapitola 10 a TNI 33 4591-3 

kapitola 4 

•  Předání projektové dokumentace skutečného provedení. 

•  Předání revizních zpráv. 

•  Funkční zkoušky všech detektorů, základních i náhradních zdrojů.  

•  Protokol o zaškolení obsluhy. 

•  Předání Prohlášení o shodě a certifikátů použitých zařízení.  

•  Předání vyplněné knihy provozu. 

 

EKV, přístupový systém, dle ČSN EN 60839-11-2 kapitola 9 

•  Předání projektové dokumentace skutečného provedení. 

•  Předání revizních zpráv. 

•  Funkční zkoušky průchodů oprávněných osob, ovládání návazných technologií. 

•  Funkční zkoušky při pokusu o neoprávněný průchod, ovládání návazných technologií. 

•  Protokol o zaškolení obsluhy. 

•  Předání Prohlášení o shodě a certifikátů použitých zařízení.  

•  Předání vyplněné knihy provozu. 

 

CCTV, kamerový systém, dle ČSN EN 62676-4 kapitola 15 

•  Předání projektové dokumentace skutečného provedení. 

•  Předání revizních zpráv. 

•  Předvedení zobrazení všech kamer, ovládání otočných kamer na všech klientských počítačích. 

•  Funkční zkouška parametrů záznamu z kamer na datovém úložišti. 

•  Předvedení záznamů logů z provozního deníku software, vstupy a práce operátorů, poruchy na 

systému. 

•  Předvedení federačního propojení se systémem SPCSS Na Vápence, zobrazení kamer na 

vzdálených klientech. 

•  Vytvoření referenčních snímků kamer. 

•  Protokol o zaškolení obsluhy. 

•  Předání Prohlášení o shodě a certifikátů použitých zařízení.  

•  Předání vyplněné knihy provozu 

 

Softwarová nadstavba pro bezpečnostní technologie 

•  Předvedení všech připojených technologií JBS dle projektu. 

•  Zobrazení prvků připojených technologií na mapových podkladech. 

•  Ovládání jednotlivých systémů z prostředí SW nadstavby, uživatelské ovládání operátorů.  

•  Předvedení poplachů, zobrazení na mapových podkladech, textové zápisy v provozním deníku. 

•  Předvedení zápisů logů v provozním deníku, přihlášení operátorů, poruchy na systému. 

•  Protokol o zaškolení obsluhy 

•  Předání Prohlášení o shodě a certifikátů použitých zařízení 




