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Obchodní podmínky 

 

SMLOUVA 
o dodávce a implementaci řešení pro zaznamenávání činnosti  

VIP účtů a zajištění následné podpory 
č. objednatele: D/0207/2019/ŘDP 
č. zhotovitele:   

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Zlínský kraj 
Adresa:   třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
IČO:   70891320 
DIČ:   CZ70891320 
Zastoupený:  Jiřím Čunkem, hejtmanem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800  
 
a 
 
Zhotovitel:   DATASYS s.r.o.  
Adresa sídla:  Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 
IČO:   61249157 
DIČ:   CZ61249157 
Zapsaný v obch. rejstř.: Městský soud v Praze, C 28862 
Zastoupený1:  Bc. Martinem Novákem, prokuristou 
Bankovní spojení2: XXX 
 
 

 
Preambule 

Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“, reg. 
č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006877 (dále jen „projekt“), který objednatel realizuje v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení 
veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“, a to dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale 
také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami zadávacího řízení) a jeho nabídkou, které 
předcházely uzavření této smlouvy. V případě rozporů jednotlivých dokumentů má přednost tato smlouva. 
Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádně“, pak nevplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím bez veškerých 
vad a nedodělků. 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo a 
zajistit podporu jeho provozu a objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení 
díla a za zajištění jeho provozu a podpory dohodnutou cenu, to vše za podmínek v této smlouvě dále 
uvedených. 

                                                           
1 Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu  

  
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní dodávka a implementace řešení pro zaznamenávání 
činností VIP účtů. Podrobný popis díla je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. Součástí implementace díla je i zkušební provoz. 

3. Podmínky zajištění podpory provozu díla jsou uvedeny v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4. Při plnění smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat v souladu se svojí nabídkou, kterou podal v rámci 
zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (mj. též v souladu s údaji, které uvedl ve 
„Formuláři technických požadavků“, který byl součástí jeho nabídky a který je přílohou č. 2 této smlouvy). 

 
Článek II. 

Způsob, doba a místo plnění 

1. V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram plnění, který je pro smluvní strany závazný: 

Fáze Obsah plnění Lhůta plnění 

fáze 1 -  
vyhotovení 
prováděcího 
projektu  

 

 

 

 

 

zhotovitel zahájí plnění ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 

zhotovitel předá objednateli 
dokončený „Prováděcí projekt včetně 
návrhu řešení“ v souladu s přílohou č. 3 
této smlouvy - vyhotovení akceptačního 
protokolu č. 1 

do 40 kalendářních dní od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

fáze 2 - 
dodávka a 
implementace 
díla 

zhotovitel provede a dokončí v souladu 
s „Prováděcím projektem včetně návrhu 
řešení“ dodávku, implementaci a 
instalaci SW infrastruktury  

zhotovitel provede nezbytné 
kvalifikované seznámení obsluhy 
s dodaným dílem 

zhotovitel dodá dokumentaci dodaného 
díla a jeho částí 

dílo bude připraveno pro zahájení 
zkušebního provozu 

do 130 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

akceptace části plnění – vyhotovení 
akceptačního protokolu č. 2 

k datu dokončení fáze 2 – tj. do 130 
kalendářních dní od nabytí účinnosti 
této smlouvy 

 

fáze 3 -  

zkušební 
provoz  

 

 

 

zhotovitel provede zkušební provoz díla, 
který spočívá v ověřování funkčnosti díla 
v běžném provozu a díky tomuto 
ověřování umožní identifikovat všechny 
byť i jen potenciální vady díla 

Vady díla, které se zjistí v rámci 
zkušebního provozu je zhotovitel 
povinen odstranit v režimu podmínek 
zajištění podpory provozu díla (dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) 

do 190 kalendářních dní od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

předání a převzetí dokončeného díla - 
vyhotovení protokolu o předání a 
převzetí díla 

nejpozději do 190 kalendářních dní od 
nabytí účinnosti této smlouvy 
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fáze 4 – 
podpora díla 

zhotovitel zajistí podporu díla v průběhu 
jeho běžného provozu 

od dokončení fáze 3 v délce 66 měsíců 

 

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
změnu doby plnění uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, a to pokud by z objektivních důvodů 
nebo z důvodů ležících na straně objednatele (zejména poskytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli) 
nebylo možné dodržet dobu realizace díla nebo poskytování služeb s tím souvisejících. V tom případě se 
smluvní strany mohou dohodnout na úpravě doby realizace, avšak tak, aby nebyly porušeny podmínky 
poskytovatele dotace. Objednatel může, ale nemusí přistoupit na změnu závazků. 
 

3. Dodávka a implementace díla proběhne v sídle objednatele (Zlín, tř. T. Bati 21), a dále v 
Radiokomunikačním objektu Tlustá hora, ul. K Majáku, Zlín, PSČ 760 01. Kvalifikované seznámení 
pracovníků objednatele s dodaným dílem (viz příloha č. 1 této smlouvy) proběhne v sídle objednatele. 
Podpora provozu díla bude probíhat v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy.  

 
Článek III. 

Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat zhotoviteli informace nezbytné pro řádné plnění 
této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění této 
smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat. 

 
Článek IV. 

Licenční podmínky 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku 
nevýhradní licenci ke všem způsobům užití provozní dokumentace, coby autorského díla vytvořeného 
v rámci plnění této smlouvy.  

Pokud se týká ostatních písemných výstupů, které zhotovitel na základě této smlouvy pro objednatele 
zhotoví, vztahují se na ně práva a povinnosti, která podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) platí pro dílo vytvořené na objednávku.  

Objednatel má rovněž právo dokumenty dle tohoto odstavce dále jakkoliv upravovat, zejm. učinit z nich 
součást jiného autorského díla či používat z nich výňatky. 

Licence dle tohoto odstavce se udělují jako časově, množstevně a územně neomezené. 

2. K veškerému software a ke grafickým dílům, která jsou součástí díla, zhotovitel podpisem této smlouvy 
poskytuje objednateli ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku také příslušné licence. Tyto licence 
jsou dodány (poskytnuty) jako územně neomezené, a to (časově) minimálně po dobu podpory díla (tj. min. 
po celou dobu fáze 4). Pokud se však jedná o dobu platnosti standardizovaných licencí, zhotovitel dodává 
(poskytuje) tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, nicméně pokud nesplňují podmínku dle 
předchozího souvětí, pak je zhotovitel povinen zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku 
dalších licencí tak, aby uvedená podmínka byla fakticky splněna; náklady na obnovu nebo znovupořízení 
licencí jsou již zahrnuty v celkové ceně za licence (článek VI. odst. 2. této smlouvy a příloha č. 6 této 
smlouvy). 

3. V případě, že: zhotovitel neposkytne objednateli sjednané plnění dle této smlouvy včas a řádně (zejména 
neposkytne podporu díla), je zhotovitel povinen poskytnout objednateli aktuální verze adekvátní části 
zdrojového kódu dodaného softwaru (včetně jeho případných změn a úprav), který vyvinul pro účely plnění 
předmětu této smlouvy, a to v nezakryptované podobě společně s jeho písemným komentářem, přičemž 
objednatel má poté právo upravovat a měnit výše uvedené zdrojové kódy a tím zasahovat, měnit, 
upravovat nebo rozšiřovat dodaný software. V případě úpravy nebo změny výše uvedených zdrojových 
kódů objednatelem nebo osobou plnící svůj závazek pro objednatele, nenese zhotovitel žádnou 
odpovědnost za nežádoucí následky využití tohoto oprávnění objednatele.  

4. Vzhledem k celkové ceně za plnění se licence za užití (provozní) dokumentace a jiných (ostatních) 
písemných výstupů a grafických děl dle tohoto článku sjednávají jako bezúplatné. Cena licencí k softwaru 
(SW) je součástí ceny díla a je podrobně uvedena v příloze č. 6 této smlouvy. 
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5. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostál svým 
závazkům dle této smlouvy. Neexistují vůči objednateli žádné jiné nároky zhotovitele na peněžité 
protiplnění, než ty, které jsou výslovně uvedené v této smlouvě. 

6. V případě, že některá z licencí nezbytných pro řádnou funkčnost a provoz díla nebyla zhotovitelem 
uvedena v jeho nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, nebo není výslovně 
uvedena v této smlouvě (resp. v její příloze č. 6), pak platí, že zhotovitel je povinen dodat objednateli bez 
jakýchkoliv finančních nároků všechny potřebné licence tak, aby množstevně, časově a územně zajistily 
legální a řádnou funkčnost a provoz díla. 

 
Článek V.  

Předání a převzetí plnění 

1. V průběhu realizace díla smluvní strany akceptačními protokoly schvalují, že byla provedena určitá 
dodávka nebo služba. Akceptační protokol musí vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých 
dodávek a služeb. Na základě akceptačních protokolů nedochází k přechodu vlastnictví k částem díla ani 
k přechodu nebezpečí škody. Objednatel není povinen akceptovat dílčí plnění, pokud příslušné plnění 
obsahuje vady či nedodělky, které brání převzetí či užití příslušného plnění nebo způsobilosti příslušného 
plnění sloužit svému účelu.  

2. Zda je dílo zhotoveno (dokončeno) se konstatuje až při předání a převzetí celého díla (po ukončení fáze 
3) v protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, jestliže 
ve stanovených termínech bylo dodáno a naimplementováno s požadovanými parametry, úspěšně prošlo 
zkušebním provozem a byly provedeny všechny související úkony, které se považují za součást díla 
(kvalifikované seznámení obsluhy s dodaným dílem atd.). 

3. O tom, že byl dokončen a předán zhotovitelem objednateli „Prováděcí projekt včetně návrhu řešení“, sepíší 
smluvní strany akceptační protokol č. 1. Zhotovitel dodá nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím 
40. dne od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli finální verzi „Prováděcího projektu včetně návrhu 
řešení“ a objednatel k ní podá písemné připomínky do 5 pracovních dnů. Dokumentaci se zapracovanými 
připomínkami objednatele zhotovitel předá objednateli do 5 pracovních dnů. Akceptační protokol č. 1, 
podepsaný oběma smluvními stranami, tak bude potvrzením toho, že tato část plnění byla provedena a 
předána objednateli. 

4. O tom, že dílo bylo úspěšně dodáno a naimplementováno a že je připraveno na zahájení zkušebního 
provozu (tedy po dokončení fáze 2 plnění), sepíší smluvní strany akceptační protokol č. 2. Zhotovitel je 
povinen oznámit (a to nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím 130. kalendářního dne ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy) objednateli datum počátku akceptačního řízení. Akceptační řízení bude trvat 
minimálně 5 pracovních dní, ve kterých bude objednatel oprávněn zkontrolovat plnění předávané v rámci 
fáze 2, a bude završeno akceptací na základě akceptačního protokolu č. 2. Ustanovení předchozí věty 
však nebrání tomu, aby plnění předávané v rámci fáze 2 bylo předáváno po dílčích částech, a to i dříve 
než v rámci v tomto odstavci uvedeného akceptačního řízení. Avšak zda je celé plnění týkající se fáze 2 
předáno (tj. zda je dílo úspěšně dodáno a naimplementováno) se konstatuje až akceptačním protokolem 
č. 2. Objednatel není povinen akceptovat celé plnění týkající se fáze 2 (tj. převzít dodávku a implementaci 
díla), pokud vady či nedodělky brání převzetí či užití dodávky a implementace díla nebo způsobilosti sloužit 
svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm 
svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky dodávky a implementace díla (ať už 
bránící nebo nebránící převzetí či užití dodávky a implementace díla nebo způsobilosti sloužit svému 
účelu) v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností 
zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků příslušné dodávky a implementace díla bude následně 
sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádné a 
včasné neprovedení dodávky a implementace díla v rámci fáze 2 není stanovením náhradní lhůty pro 
odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití dodávky a implementace díla 
nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 větě druhé 

5. O tom, že dílo úspěšně prošlo celým zkušebním provozem (tedy po dokončení fáze 3 plnění), a dále o 
tom, zda je dílo jako celek zhotoveno (dokončeno), sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí 
díla. Objednatel výzvou učiněnou minimálně 5 pracovních dnů před datem plánovaného dokončení díla 
vyzve zhotovitele k předání díla a současně mu navrhne datum zahájení přejímacího řízení, na základě 
kterého dojde k převzetí díla.  
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6. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky, které by bránily převzetí či užití celého 
díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, je objednatel povinen takto řádně provedené dílo převzít, a to 
na základě protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.   

7. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících 
převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen zhotovitel odstranit v režimu 
(lhůtě) podpory provozu díla (dle přílohy č. 4 této smlouvy). V případě, že objednatel odmítne předávané 
dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, 
převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v režimu (lhůtě) podmínek zajištění podpory 
provozu díla (dle přílohy č. 4 této smlouvy). O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí 
písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. O odstranění vad 
a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) 
pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol o odstranění vad a nedodělků celého díla), který smluvní 
strany podepíší. Právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. VIII odst. 2 této smlouvy v případě řádného 
(bez vad a nedodělků) a včasného neprovedení díla není stanovením lhůty pro odstranění vad a nedodělků 
(ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v režimu 
podmínek zajištění podpory provozu díla dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 2 větě 
druhé. 

8. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran 
výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole 
popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění 
takových vad, není-li uvedeno jinak. 

9. Odmítne-li objednatel dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší 
o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl 
bezdůvodně převzít dokončené dílo, které netrpí vadami a nedodělky bránícími převzetí či užití díla nebo 
způsobilosti sloužit svému účelu. 

10. K přechodu vlastnictví ze zhotovitele na objednatele dochází protokolárním předáním a převzetím díla. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla (na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla).  

11. Místem akceptačních řízení i přejímacího řízení je sídlo objednatele.  

12. Nedohodnou-li smluvní strany jinak, vyhotoví akceptační protokoly a protokol o předání a převzetí díla, 
případně protokol o odstranění vad a nedodělků zhotovitel. Za smluvní strany jsou oprávněni všechny 
protokoly v tomto odstavci uvedené podepsat jejich zástupci ve věcech technických. 

13. Pokud se týká zajišťování provozu díla a podpory jeho provozu (fáze 4 plnění), o tomto plnění se 
akceptační protokoly nevyhotovují.  

 
Článek VI. 

Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za plnění (tj. součet ceny za dílo viz odst. 2 tohoto článku a ceny za zajištění podpory díla 
viz odst. 5 tohoto článku) dle této smlouvy činí: 

celková cena bez DPH  789 100 Kč 

DPH    165 711 Kč 

celková cena včetně DPH    954 811 Kč 

(slovy devět set padesát čtyři tisíc osm set jedenáct korun českých). 

2. Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za dílo:  

cena bez DPH    422 450,00 Kč 

DPH    88 714,50 Kč 

cena včetně DPH  511 164,50 Kč 

(slovy pět set jedenáct tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých padesát haléřů). 
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Podrobný rozpis ze shora uvedené ceny díla je uveden v příloze č. 6, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Cena za dílo v sobě obsahuje všechny služby požadované v rámci dodávky, které jsou uvedeny 
v příloze č. 1 této smlouvy, tj. především: zpracování prováděcího projektu včetně návrhu řešení, dodávku, 
implementaci a instalaci SW infrastruktury, dodávku dokumentace díla, kvalifikovaného seznámení 
obsluhy s dodaným dílem a provedení zkušebního provozu řešení.  

3. Cena za dílo bez DPH dle předchozího odstavce 2 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle této smlouvy, včetně 
nákladů na zkušební provoz prováděný v rámci fáze 3. Cena za dílo je hrazena z dotace na projekt a 
z vlastních prostředků objednatele. 

4. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena jedinou platbou na základě 
daňového dokladu-faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném 
provedení díla, tj. bez veškerých vad a nedodělků, a to na základě oboustranně podepsaného protokolu o 
předání a převzetí díla, ze kterého bude zjevné, že dílo je předáváno a převzato bez veškerých vad a 
nedodělků (tj. bez výhrad), případně na základě oboustranně podepsaného protokolu o odstranění vad a 
nedodělků celého díla.  

5. Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za zajištění podpory díla: 

cena bez DPH    366 650,00 Kč 

DPH    76 996,50 Kč 

cena včetně DPH  443 646,50 Kč 

(slovy čtyři sta čtyřicet tři tisíc šest set čtyřicet šest korun českých padesát haléřů). 

 

6. Cena bez DPH dle předchozího odstavce 5 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná 
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k splnění jeho povinnosti zajistit podporu díla dle této 
smlouvy, není-li v příloze č. 4 této smlouvy uvedeno jinak.  

7. Zhotovitel fakturuje za zajištění provozu a podpory díla za každých 6 měsíců, ve kterých je služba 
poskytována. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den každého 6. měsíce 
poskytnuté podpory, počítáno od dne předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě protokolu 
o předání a převzetí díla. (Příklad: bude-li dílo řádně předáno 20. 11. 2019, bude datum uskutečnění 
zdanitelného plnění první faktury 20. 5. 2020, druhé faktury 20. 11. 2020, třetí faktury 20. 5. 2021 atd.) 
Každá z faktur bude znít na částku odpovídající jedné jedenáctině ceny dle odstavce 5. tohoto článku. 
Cena za zajištění podpory díla není objednatelem hrazena z dotace na projekt, ale z jiných zdrojů 
objednatele. 

8. Každá faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura za 
provedení díla musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu 
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006877“. Přílohou 
faktury za provedení díla musí být kopie protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o 
odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že dílo 
bylo předáno a převzato objednatelem řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Každá faktura musí 
obsahovat specifikaci zboží, služeb nebo prací, musí být rozepsána alespoň podle skupin účtovaných 
položek. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, 
že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen 
„daň“),  

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 
a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 

účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
- nebude nespolehlivým plátcem, 
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- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 
plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou 
činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně. 

9. Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich doručení objednateli. Daňový doklad bude doručen objednateli ve 
dvou vyhotoveních. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Platba bude objednatelem provedena bankovním převodem na 
účet zhotovitele uvedený na str. 1 této smlouvy. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle zákona 
o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy (včetně příloh) bude objednatelem vrácena zhotoviteli 
s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová 30 denní lhůta 
splatnosti. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu faktury za zajištění provozu a podpory díla účtovanou 
dle odstavce 7 tohoto článku, a to v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním (zá)vady v režimu 
o více než 5 pracovních dnů, tj. překročí dobu do vyřešení požadavku od nahlášení. V době pozastavení 
platby za fakturu za zajištění provozu a podpory díla neběží (staví se) lhůta splatnosti příslušné faktury a 
pokračuje v běhu až po odstranění předmětné zá(vady). Pozastavení faktury dle tohoto odstavce nemá 
vliv na případné uplatnění práva objednatele na zaplacení příslušných smluvních pokut. 

10. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pouze se 
k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

 
Článek VII. 

Záruka a odpovědnost za vady, podpora provozu díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vlastnosti a funkčnost díla (na to, že dílo bude mít v jednotlivých 
částech, komponentech i jako celek smluvené parametry a bude řádně fungovat). Záruční doba na 
jednotlivé části díla, komponenty, i dílo jako celek trvá a bude poskytována po celou dobu fáze 4 – 
podpora díla. Běh záruční doby počíná dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí díla. 

2. Odstraňování záručních vad a nedodělků se řídí touto smlouvou a Podmínkami zajištění podpory provozu 
díla (příloha č. 4 této smlouvy). Pokud nároky z odpovědnosti za vady díla nelze z jejich povahy řešit 
v rámci zajištění podpory díla (příloha č. 4 této smlouvy), budou smluvními stranami řešeny v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Odstraňování vad a nedodělků v průběhu zkušebního provozu smluvní strany řeší v režimu Podmínek 
zajištění podpory provozu díla (příloha č. 4 této smlouvy) obdobně, jako při provozu běžném. 

4. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky a zajištění 
podpory díla (jeho provozu) dle přílohy č. 4 této smlouvy (zejména náklady na dopravu, opravu, atd.) jsou 
uhrazeny v souladu s článkem VI. (zejména jeho odstavci 5 a 7) této smlouvy a zhotovitel tak není 
oprávněn účtovat objednateli žádné další platby z tohoto titulu, nevyplývá-li ze smlouvy jinak. 

 
5. Zhotovitel je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, 

přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že zhotovitel za 
vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka či podpora díla (jeho provozu), je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré zhotovitelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

 
 

Článek VIII. 
Sankce a náhrada škody 

1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat dodávku a implementaci díla v rámci plnění fáze 
2 ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH (uvedené v odst. 2 čl. VI. této smlouvy) za každý započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním dodávky a implementace díla, přičemž 
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zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.  
V případě, že dodávka a implementace díla v rámci plnění fáze 2 nebude provedena (dokončena a 
předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky 
(tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití dodávky a implementace díla nebo způsobilosti sloužit 
svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů, není povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však 
takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dodávku a implementaci 
v rámci plnění fáze 2 řádně a včas dokončit a předat objednateli. 

2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat dílo jako celek ve sjednaném rozsahu a čase 
plnění (v rámci fáze 3), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla včetně DPH (uvedené v odst. 2 čl. VI. této smlouvy) za každý započatý kalendářní den 
prodlení s řádným dokončením díla, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a 
předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky 
(tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které 
posléze zhotovitel odstraní ve lhůtě dle režimu podmínek zajištění podpory provozu díla, není povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však 
takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle režimu podmínek zajištění podpory 
provozu díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl 
dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat objednateli. 

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou započatou pracovní hodinu prodlení 
s potvrzením přijetí požadavku do systému helpdesk (viz článek I. přílohy č. 4 této smlouvy). 

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou pracovní hodinu prodlení s odstraněním 
vady či nedodělku (platí pro odstraňování vad jak v rámci fáze 3 tak i fáze 4). 

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, kdy podpora díla nebyla zajištěna 
v souladu s parametry stanovenými touto smlouvou, a zároveň toto nesplnění povinnosti zhotovitele není 
sankcionováno smluvními pokutami uvedenými v odstavci 3 nebo 4 tohoto článku. 

6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 4. této smlouvy, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotčený subjekt údajů. 

7. Pokud jedna smluvní strana poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 2. této smlouvy, je druhá smluvní 
strana oprávněna po první smluvní straně požadovat a první smluvní strana je povinna v případě uplatnění 
tohoto práva zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ 
úniku důvěrných informací. 

8. Pokud zhotovitel nebo jeho zaměstnanci poruší pravidla bezpečnosti pro práci v informačním systému 
uvedená v příloze č. 5 této smlouvy, konkrétně v jejím článku 1 odstavci c), d), e), f), h), článku 2 odstavci 
a), článku 3 odstavci b), d), článku 4 odstavci d), e), f), článku 5 odstavci a), d), f), g), článku 6 odstavci d), 
článku 7 odstavci a), b), článku 8 odstavci a), článku 9 odstavci b) a článku 10 odstavci a), b) c), je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.   

9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení 
ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). 

10. Zhotovitel je odpovědný objednateli za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a za škodu 
způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti 
způsobena zástupcem či pracovníkem zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou 
zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků 
podpory objednateli na projekt či finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace, 
subjektů implementační struktury IROP nebo orgánů veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda 
vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této 
smlouvy, např. nedodržením termínu plnění či jeho části. V případě vzniku škody definované v tomto 
odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli uhradit, pakliže objednatel vůči zhotoviteli právo na 
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náhradu škody uplatní. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo 
objednatele vůči zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti 
s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy. 

11. Pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody je možno započíst na splatné i 
nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

12. Rada Zlínského kraje je oprávněna rozhodnout o nepožadování smluvní pokuty po zhotoviteli. 

 
 

Článek IX. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď 

1. Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena podle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku. 

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, když: 

 objednatel neprovedl akceptaci „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ ve lhůtě 40 
kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy, a to z důvodů vad či nedodělků, které brání 
převzetí či užití „Prováděcího projektu včetně návrhu řešení“ nebo způsobilosti „Prováděcího 
projektu včetně návrhu řešení“ sloužit svému účelu,  

 zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele provádí dílo způsobem, který vede nepochybně 
k vadnému plnění, 

 se prokáže, že zhotovitel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření 
této smlouvy, uvedl nepravdivé údaje, pokud se týká funkčních a technických požadavků 
zadavatele (objednatele), 

 zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením fáze 2 o více než 30 kalendářních dnů, 

 zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením díla delším než 30 kalendářních dnů, 

 zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele zajišťuje podporu díla v rozporu s parametry 
uvedenými v této smlouvě po dobu delší než dva týdny. 

3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že plnění pouze části díla nemá pro objednatele význam, proto 
odstoupí-li objednatel od smlouvy zejména z důvodů uvedených v první, druhé nebo čtvrté odrážce 
odstavce 2 tohoto článku, může objednatel odstoupit od smlouvy (celého jejího plnění) bez ohledu na to, 
že některé části díla byly již provedeny a objednateli předány, přičemž v takovém případě jsou smluvní 
strany povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění, nedohodnou-li se jinak.  

4. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména to, jestliže je objednatel i přes 
urgenci zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvající déle než patnáct dnů od této urgence. 

5. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla, a to i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 
šest měsíců. Výpověď musí být písemná a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

6. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla také v případě, že zhotovitel nezajištuje 
podporu díla řádně a včas. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Výpověď musí být písemná a běží od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 
 

Článek X. 
Organizace a komunikace 

1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle objednatele (nedohodnou-li se kontaktní 
osoby/zástupci jinak), aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou 
smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje zhotovitel, který připravuje podklady pro 
jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých 
z jednání předává objednateli. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. 
Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje zhotovitel již v 
průběhu jednání, po jednání je objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny 
dokumenty, které bude zhotovitel zpracovávat, bude objednateli předávat k připomínkování průběžně. 

2. Kontaktní údaje smluvních stran 
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Objednatel: 

zástupci – kontaktní osoby ve věcech technických: 

XXX, e-mail: XXX, tel. XXX 

XXX, e-mail: XXX, tel. XXX 

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních: 

XXX, e-mail: XXX, tel. XXX 

XXX, e-mail: XXX, tel. XXX 

 
Zhotovitel: 

zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických: 

XXX, e-mail: XXX, tel. XXX 

 
zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních: 

XXX, e-mail: XXX, tel. XXX 

 
 

Adresa do systému Helpdesk pro hlášení vad a reklamací je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy. 

Pokud zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při 
plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům - kontaktním osobám ve věcech smluvních. 
Pokud ani zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového 
problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran. 

3. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v odstavci 2 tohoto článku, jsou smluvní strany 
povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, 
co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno zaslání e-mailu kontaktní osobě 
druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. 
V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě. 

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

 

 

 

Článek XI. 
Povinnosti archivace a součinnosti při kontrolách 

1. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní 
doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, včetně umožnění přístupu k ní.  

2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující 
se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat 
objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této 
smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti 
s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost 
objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré 
informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k 
provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout 
kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně 
zavázat i své případné poddodavatele. 
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Článek XII. 
Ochrana informací a závazek mlčenlivosti 

1. Za důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku se bez ohledu na formu jejich získání 
považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů 
objednatele. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně 
některou ze stran označeny. 

2. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro 
utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení 
účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných 
informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož 
i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Ustanovení zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena. 

3. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek 
nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.  

4. Zhotovitel není v rámci plnění této smlouvy zpracovatelem osobních údajů, jejichž správcem je objednatel, 
ani by neměl při plnění této smlouvy přijít do styku s takovými osobními údaji. V případě, že by se zhotovitel 
při plnění této smlouvy náhodně seznámil s osobními údaji, jejichž správcem je objednatel, je povinen tyto 
údaje považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet, jakož i zachovat mlčenlivost 
ve vztahu k takovým osobním údajům, a dále je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít 
k dalšímu neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití přiměřeně 
tak, jak je uvedeno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které stanovuje práva a 
povinnosti při zpracování osobních údajů, v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění, případně pak v  dalších zákonech, které budou mít přímou souvislost k ochraně osobních údajů. 
V případě, že nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, je zhotovitel povinen zavázat k mlčenlivosti i 
veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, které by mohly přijít s takovými informacemi 
(osobními údaji) v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku. 

5. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po ukončení 
platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak než porušením 
této smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana přestane utajovat. V pochybnostech se má za to, že 
utajování informací trvá. 

6. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné informace včetně jejich případně 
pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami (jejich 
zástupci ve věcech technických, případně smluvních). 

 
 

Článek XIII. 
Bezpečnostní pravidla 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat Pravidla bezpečnosti pro práci v informačním systému uvedená v Příloze 
č. 5. této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat 
bezpečnostní pravidla uvedena v Příloze č. 5. této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny své zaměstnance, kteří budou do informačních systémů nebo 
do prostor objednatele přistupovat, s bezpečnostními pravidly před začátkem jakýchkoliv aktivit. 

4. Přihlašovací údaje do informačních systémů nebo přístupů do prostor objednatele budou předávány na 
základě jednotlivých písemných protokolů. 
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Článek XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy objednatel 
bezodkladně informuje zhotovitel (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech 
technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran 
oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem 
ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, má se 
za to, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.  

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 105 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné 
zakázky (této smlouvy) byla zadána třetím osobám, o které osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 
odst. 1 písm. g) zákona o zadávání veřejných zakázek). Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v 
průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna 
poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud 
zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel prokázal 
splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který 
splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas 
s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma 
smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak. Přílohu č. 5 této smlouvy – Pravidla bezpečnosti pro práci 
v informačním systému, je oprávněn změnit objednatel jednostranně, přičemž o této změně neprodleně 
informuje zhotovitele. 

4. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Podrobné vymezení díla 

 Příloha č. 2: Formulář technických požadavků 

 Příloha č. 3: Povinná struktura Prováděcího projektu včetně návrhu řešení 

 Příloha č. 4: Podmínky zajištění podpory provozu díla 

 Příloha č. 5: Pravidla bezpečnosti pro práci v informačním systému 

 Příloha č. 6: Cena díla 

Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím objednatel. Pokud se v těchto přílohách 
hovoří o dodavateli, uchazeči, účastníkovi nebo poskytovateli, myslí se jím zhotovitel. Pokud se v těchto 
přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému, nástroji apod., myslí se jím dílo nebo jeho 
část, pokud z kontextu nevyplývá jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než 
v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné. 

5. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že: 
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen 

„daň“), 
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 

a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
- úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny  
- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 

účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
- nebude nespolehlivým plátcem, 
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 
plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou 
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činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně. 

6. V souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.  

7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku; pokud se týká té části smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení díla a není-li v této 
smlouvě uvedeno jinak, použijí se na ni ustanoveními občanského zákoníku pro smlouvu o dílo.  

8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána oběma stranami, a účinnosti tím dnem, ve kterém 
nastane splnění obou následujících podmínek:  

a) tato podepsaná smlouva bude doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako poslední, 
druhé smluvní straně, 

b) tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv.  
 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje  
Datum a číslo jednací: 12. 11. 2018; 0944/R28/18 

 
 
 
Ve Zlíně dne: V Praze dne:  
 
 
za objednatele           za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
..................................   ................................... 
Jiří Čunek         
hejtman  
 


