Česká televize
IČO: 00027383

a

ALTO Praha s.r.o.
IČO: 48115061

Smlouva o poskytování servisních služeb
č.

Předmět smlouvy:
Cena, případně hodnota:
Datum uzavření:

109403620190206082105CH217714PR0400

1 0 9 4 0 3 6

Servisní podpora informačního systému Food

Alto
PRAHA

Smlouva o podpoře informačního

systému

Smlouva o dílo
(o provádění podpory informačního systému)

číslo: 2019/1094036

mezi:

ČESKÁ TELEVIZE
zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se
do obchodního rejstříku
Sídlo: Na hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 00 Praha 4
zastoupená: Davidem Břinčilem, finančním ředitelem
IČ: 00027383
DIČ: CZ00027383
(dále jen objednatel)

a

ALTO PRAHA s.r.o.
Počátecká 412/14,14000 Praha 4
adresa pro zasílání pošty: Proutěná 12, 14900 Praha 4
Jejímž jménem jedná:
IČO: 48115061
DIČ: CZ48115061
bankovní spojení: KB Praha č.ú. 77104051/0100
(Spisová značka C 16680 vedená u Městského soudu v Praze)

(dále jen zhotovitel)

PRAHA
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1 .Předmět smlouvy.

1.1. Tato smlouva se uzavírá za účelem provádění podpory, údržby a vývoje
zhotovitelem na Informační systém Food (dále jen systém) v provozovnách České
televize, Kavčí hory, Praha.

2. Rozsah prováděných služeb.

2.1. Poradenská činnost a školení, zahrnující poskytování informací o instalovaném
systému a jeho účelném využívání.
2.2. Úpravy a zlepšení systému dle požadavků objednatele na jeho náklady.
2.3. Množství odebraných služeb se odvíjí od potřeb zhotovitele, které nelze dopředu
zcela přesně určit, objednatel si vyhrazuje právo neodebrat služby vůbec. Zhotovitel
podpisem smlouvy bere tuto skutečnost na vědomí.

3. Poví nnosil zhotovitele.
3.1. Poskytovat pracovníkům objednatele informace o systému formou školení, či
konzultací.
3.2. Provádět na základě objednávek objednatele úpravy software požadované z
titulu změn v jeho organizaci, řízení a evidenci. Objednávkami se pro účely této
smlouvy rozumí i objednávka provedená kontaktní osobou dle této Smlouvy formou
emailové komunikace.
4. Povinnosti objednatele.
4.1. Poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění činností dle 3.1.
(termíny, prostory, účast příslušných pracovníků).
4.2. Poskytovat písemné zadání pro práce uskutečňované dle odst. 3.2.

5. Účtování poskytovaných služeb.

5.1. Služby dle odst. 3.1. budou dodávány na základě objednávek v cenách dle
přílohy č.1 této smlouvy a v termínech dle vzájemné dohody uvedené v konkrétní
objednávce. Ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy jsou dohodnuty jako ceny nejvýše
přípustné; cenu bez DPH není možné překročit; v případě zákonné změny sazby
DPH se postupuje dle úpravy platné a účinné v době poskytnutí zdanitelného plnění.
Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této
smlouvy.
5.2. Služby dle odst. 3.2. budou objednateli poskytovány na základě jeho poptávky a
objednávky dle nabídky, kterou zhotovitel pro dané zadání vypracuje. Nabídka
zhotovitele bude obsahovat cenu a termín splnění. O předání splněného požadavku
bude vypracován písemný protokol.
5.3. Faktura musí být zaslána na adresu: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech
II 1132/4, 140 70 Praha 4. Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne
jejich doručení objednateli.
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5.4. Faktura zhotovitele musí obsahovat číslo smlouvy a ostatní pro fakturaci
stanovené údaje (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů - dále také jen „zákon o DPH"), včetně údajů vyplývajících z
ustanovení § 435 Občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude obsahovat
uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli
k opravě nebo doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Celá lhůta
splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo
opravené faktury objednateli.
5.5. Sjednává se, že bude-li zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této Smlouvy
využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen
je zasílat v PDF formátu ze své emailové adresy na emailovou adresu objednatele:
faktury@ ceskatelevize.cz.

Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den jejího
doručení

na

e-mailovou adresu objednatele, což je zároveň považováno za souhlas s využitím

této formy komunikace. Stejný způsob doručení se použije i v případě, nebude-li
faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a
také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
5.6. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat
náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

V případech, kdy může ČT vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu
zákona o DPH, je ČT bez dalšího oprávněn odvést za zhotovitele DPH z fakturované
ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet
správce daně). Tímto postupem zanikne ČT jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli
částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude ČT informovat zhotovitele bez
zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

5.7. Je-li objednatel v prodlení s placením, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5.8. Po dobu prodlení platby, přesahující 2 měsíce po lhůtě splatnosti zálohy, může
zhotovitel jednostranně pozastavit účinnost této smlouvy. Dojde-li následně
k zaplacení dlužné částky, rozumí se dnem uskutečnění zdanitelného plnění den

doplacení celé dlužné částky.

6.Sm luvní pokuty a náhrady škod

6.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání služeb dle odst. 3.2. zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny objednaných služeb za
každý den prodlení.

7 .Důvěrné informace

7.1. Pro účely této smlouvy se za striktně důvěrné ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku (toto vše dále jen „Důvěrné informace“) pokládají veškeré
informace, které si účastníci o své činnosti i záměrech před podpisem této smlouvy
i do budoucna vymění ve formě písemné či ústní příp. technickými prostředky a
výslovně označí jako „důvěrné“ .Stejně tak se za striktně důvěrné a předmět
obchodního tajemství (dále jen „Důvěrné informace“) pokládají veškerá data systému

Strana 5

109403620190206082105CH217714PR0400

Alto
PRAHA

Smlouva o podpoře informačního

systému

Food600, uložená na serverech, které objednatel používá, veškeré informace a
jakékoliv údaje týkající se činnosti, produktů, výrobních postupů, podnikatelských
plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností, obchodní a cenové
strategie objednatele, podmínky této smlouvy, a dále takové informace, které budou
některou ze stran výslovně jako důvěrné a chráněné vlastnickým právem označeny.
Všechny Důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví strany, která je poskytuje druhé
straně.
7.2. Povinnost mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací dle této smlouvy se
vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran s předchozím
písemným souhlasem strany druhé přizve, byť i k parciálnímu jednání nebo které se
vzájemně sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.
7.3. Smluvní strana je oprávněna sdělit Důvěrné informace třetí osobě pouze s
předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že její souhlas může
být vázán na povinnost smluvní strany zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s
těmito informacemi jako s důvěrnými, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto
smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními
předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: (a) informace, které byly v době,
kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, (b) informace, které se stanou
veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se
tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany
podle této dohody, (c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před
jejich poskytnutím a (d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným
osobám na základě obecně závazných právních předpisů.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění
svých povinností přijdou její pověření pracovníci do styku s osobními a citlivými údaji
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., učiní veškerá opatření, krom zachování
povinnosti mlčenlivosti dle odst.1. tohoto článku, aby nedošlo k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování jakož i k jejich
jinému zneužití. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení této
povinnosti z jeho strany

8. Kontaktní osoby,

9.Závěrečná ustanovení.

9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 2 roky, případně do vyčerpání
částky 400.000,- Kč bez DPH pokud k tomuto vyčerpání dojde před uplynutím doby 2
let, na které je tato smlouva uzavřena. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu
poslední smluvní strany. Účinnosti pak smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle
zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Smlouva může být objednatelem vypovězena i bez udání důvodu. Výpověď musí
být provedena v písemné formě. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně
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na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo adresu smluvní stranou písemně
sdělenou. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena příslušné
smluvní straně třetím dnem od jejího předání k poštovní přepravě.
9.3. Doplňky a změny této smlouvy (včetně příloh) jsou platné pouze v písemném
provedení s podpisy obou partnerů.
9.4. Oba partneři se vynasnaží všechny sporné otázky vznikající z této smlouvy,
včetně takových, které se týkají její platnosti, řešit nejprve oboustrannou dohodou.
9.5. V případě, že přesto jeden z partnerů neplní povinnosti vyplývající z této
smlouvy, platí příslušná ustanovení odpovídajících zákoníků a prováděcích předpisů.
9.6. Obě smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním,
což stvrzují svými podpisy.
9 .7 . Tato smlouva je vyhotovena v pětiprovedeních, z nichž objednatel obdrží po 3
vyhotoveních a zhotovitel 2 vyhotovení.

9.8. Přílohy smlouvy:
9.8.1. Příloha č.1 - Ceník prací zhotovitele
Text smlouvy potvrzují:

A I T O P R A H A s.r.o. _

C 3 Česká televize
.108_
-108Kavčí hory
Na Hřebenech ll 1132/4
140 70 Praha 4

DIČ. CZ48U 5061

IČO: 0 0 0 2 7 3 8 3 DIČ: C Z00027383
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Příloha č.1 - Ceník prací zhotovitele

Položka
Služby

Popis
Školení, autorský dozor /hod
Práce software /hod
Analýzy, konzultace, návrhy řešení /hod
Programátorské práce /hod
Cestovné Praha /paušál
Cestovné mimo Prahu Kč /1 km
Práce hardware /hod

Poznámky:
□

Ceny uvedeny bez DPH
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Cena Kč bez DPH
400
600
1 200
2 000
350
10
800

