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STEJNOPIS č. 4
[1Hf1PP0906958

KUPNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy Kupujícího: KUM/32/03/000074/2019

Číslo smlouvy Prodávajícího:

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
,,OZ“), k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Zabezpečení příchozí a odchozí elektronické 

pošty HMP“, mezi níže uvedenými smluvními stranami:
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Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
Zastoupené:________
Magistrátu hl. m. Prahy 
IČ: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
Bankovní spojení:
(dále jen „Kupující")

pověřený řízením odboru infonnatické infrastruktur}'

a

Corpus Solutions a.s.
se sídlem: Štětková 1638/18, 140 00 Praha 4 
Zastoupená:
IČ: 25764616
DIČ: CZ25764616, plátce DPH
Bankovní spojení: ^____________________________
Zapsaná v obchodnmHejstnkirvědenérn Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5936 
(dále jen „Prodávající")

předsedou představenstva

(Kupující a Prodávající dále společně jen „Smluvní strany")

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu licence pro zabezpečení koncových stanic s podporou 
na 2 roky (od doby aktivace licence) (dále jen „Plnění"), uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy 
- Specifikace produktů a kupující se zavazuje od prodávajícího předmět smlouvy převzít a zaplatit 
za jeho dodání kupní cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. II. této Smlouvy.
Předmět Smlouvy dodaný prodávajícím bude odpovídat specifikacím uvedeným v příloze 
č. 1 této Smlouvy.

1.1

1.2

H.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena za dodávku licencí a poskytování podpory po dobu jednoho roku byla stanovena 
dohodou smluvních stran při respektování platné právní úpravy a činí celkem 1.965.810,- Kč bez 
DPH. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (včetně nákladů na dodání zboží) a zisk 
prodávajícího nezbytné k řádnému a včasnému plnění závazků z této Smlouvy.

2.1
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2.2 Cena za Plnění bude kupujícím hrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného prodávajícím bez zbytečného odkladu po řádně poskytnutém Plnění. Daňový doklad 
(faktura) bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat zejména 
následující údaje:

číslo Smlouvy kupujícího a označení případných dodatků Smlouvy; 

popis plnění prodávajícího.
2.3 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené prodávajícím podle této Smlouvy bude prodávající 

ve dvou vyhotoveních doporučeně zasílat kupujícímu a jejich splatnost bude činit třicet (30) 
kalendářních dní ode dne jejich doručení kupujícímu. Za den úhrady dané faktury bude považován 
den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

2.4 Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), 
který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto 
Smlouvou nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo 
nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) 
až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

2.5 Prodávající prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy 

(dále jen ,,daň“),
- nejsou mu 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,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost.

(a)

(b)

III.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 M ístem plnění je: Hlavní město Praha
3.2 Prodávající se zavazuje dodat licence k předmětu plnění bez zbytečného prodlení, nejpozději však 

do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

IV.
ZÁRUKA A LICENCE

4.1 Záruční a licenční podmínky technologii Checkpoint se řídí podmínkami společnosti Checkpoint, 
jenž jsou přílohou č. 2 této Smlouvy.

V.
PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

5.1 Prodávající se zavazuje dodat produkty včetně jejich dvouleté podpory uvedené v příloze č. 1 této 
Smlouvy ve sjednaném množství, jakosti a provedení, na sjednaném místě a ve sjednané době.

5.2 Prodávající splní svůj závazek předáním licenčních klíčů a poskytováním sjednané dvouleté 
podpory kupujícímu.

5.3 Nebezpečí škody na SW produktech přechází na kupujícího okamžikem převzetí licenčních klíčů 
kupujícím.
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5.4 Právo k užívání SW produktů přechází na kupujícího okamžikem převzetí licenčních klíčů 
kupujícím.

5.5 Prodávající dodá licenční klíče ve lhůtě stanovené touto smlouvou, pokud tomu nebrání vážné 
důvody na straně kupujícího.

5.6 Kupující se zavazuje:

(i) spolupracovat s prodávajícím a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro 
řádné poskytování Plnění podle této Smlouvy. Kupující je povinen informovat 
prodávajícího o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění 
této Smlouvy.

(ii) že vyvine úsilí k zajištění vzdáleného přístupu prodávajícího ke svým serverům 
infrastruktury výhradně pro účely poskytování Plnění podle této Smlouvy.

5.7 Prodávající se zavazuje:

(i) spolupracovat s kupujícím a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro 
řádné poskytování Plnění podle této Smlouvy. Prodávající je povinen písemně informovat 
kupujícího o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této 
Smlouvy.

5.8 Prodávající je povinen poskytovat Plnění řádně a včas. Prodávající je povinen postupovat při 
poskytování Plnění s náležitou odbornou péčí a podle pokynů kupujícího. Při plnění této Smlouvy 
je prodávající povinen upozorňovat kupujícího na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek újmu na právech kupujícího nebo vznik škody. Pokud kupující i přes upozornění na 
splnění svých pokynů trvá, neodpovídá prodávající za případnou škodu tím vzniklou.

5.9 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při 
poskytování Plnění podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím kupujícího. Nejpozději do 
15 pracovních dnů od doručení žádosti kupujícího nebo od ukončení této Smlouvy je prodávající 
povinen tato data a jejich nosiče kupujícímu předat.

5.10 Prodávající není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu kupujícím dle této 
Smlouvy pro jiné účely než je poskytování Plnění podle této Smlouvy. Nejpozději do 15 
pracovních dnů od doručení žádosti kupujícího nebo od ukončení této Smlouvy je prodávající 
povinen vrátit kupujícímu veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté kupujícím 
prodávajícímu ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy.

5.11 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího:

(i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči kupujícímu proti jakýmkoli 
pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu, ani

(ii) postupovat jakákoli svá práva a pohledávky vůči kupujícímu na jakoukoli třetí osobu.

5.12 Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti, je druhá smluvní 
strana oprávněna od smlouvy odstoupit; zejména kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že prodávající je více jak 30 dní v opoždění s dodáním licenčních klíčů.

VI.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

6.1 Ochranu utajovaných informací zajistí obě smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, a 
předpisů souvisejících.

6.2 Obě smluvní strany se dále zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám 
neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č.
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106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto 
ustanovením dotčena.
Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:

veškeré informace poskytnuté kupujícím prodávajícímu v souvislosti s touto 
Smlouvou;
informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti kupujícího;

veškeré další informace, které budou kupujícím či prodávajícím označeny jako 
neveřejné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 6 této Smlouvy se nevztahuje na 
informace:

6.3.4.

6.3
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

6.4

které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany prodávajícího,
u nichž je prodávající schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k 
dispozici ještě před přijetím těchto informací od kupujícího,

které budou prodávajícímu po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

6.5 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají kupujícího 
či plnění této Smlouvy.

6.6 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv 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. Prodávající je povinen zabezpečit veškeré neveřejné 
informace kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

6.7 Prodávající se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení kupujícího přípustná.

6.8 Prodávající je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 
vztahu zavázán sám.

6.9 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 6 Smlouvy trvá po dobu 5 let od ukončení této 
Smlouvy.

6.10 Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku 6 Smlouvy má druhá smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody.

6.11 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle příslušné právní úpravy na 
ochranu osobních údajů (dále jen ,,POOÚ“). Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců a jiných osob lze jen v případech a způsobem dle příslušných POOU. Prodávající 
není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu 
plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem 
zveřejnit.

6.12 Nehledě na ustanovení článků 6.1 až 6.7 této Smlouvy prodávající dále výslovně souhlasí s tím, 
aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené kupujícím, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Prodávající dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 
Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených kupujícím. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.
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smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

VIL
SANKCE

V případě prodlení kupujícího s platbou ceny za poskytnuté Plnění je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V případě, že prodávající poruší svou povinnost poskytovat kupujícímu řádně a včas Plnění nebo 
jakoukoliv jeho část v termínech podle této Smlouvy, bude povinen zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
s poskytováním Plnění.

V případě, že prodávající poruší své povinnosti uvedené v čl. 5.7 písm. (i) a/nebo čl. 5.9 a/nebo 
čl. 5.10 této Smlouvy, bude prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé takové porušení.

V případě, že prodávající poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit třetím 
osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto 
informací dle čl. 6.2 a/nebo čl. 6.6 této Smlouvy a/nebo prodávající v rozporu s čl. 6.7 této 
Smlouvy použije neveřejné informace jinak než za účelem plnění této Smlouvy a/nebo prodávající 
poruší svou povinnost zavázat svého případného poddodavatele povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv kupujícího dle ustanovení čl. 6.8 této Smlouvy, bude povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé 
takové porušení.

Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 7 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení 
výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně.

Kupující je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči prodávajícímu vzniklých 
v souladu s tímto článkem 7 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 
pohledávkám prodávajícího za kupujícím, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost prodávajícího 
nahradit kupujícímu v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní 
pokuta vztahuje.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

VIII.
DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců ode dne poskytnutí posledního 
licenčního oprávnění k produktu, které jsou součástí Plnění.

Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo 
odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu s touto Smlouvou.

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že je prodávající v prodlení 
s poskytováním Plnění dle této Smlouvy po dobu delší než deset (10) dní oproti termínům 
sjednaným v této Smlouvě a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy 
kupujícího.

Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s platbou 
ceny za Plnění po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu 
a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy prodávajícího k nápravě.

8.1

8.2

8.3

8.4
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8.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

8.6 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:
(i) smluvních pokut;
(ii) ochrany důvěrných informací; a
(iii) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 

i po skončení účinnosti této Smlouvy.
8.7 V případě předčasného ukončení této Smlouvy má prodávající nárok na úhradu Plnění 

poskytnutých v souladu s touto Smlouvou ke dni předčasného ukončení této Smlouvy. Prodávající 
má v takovém případě povinnost vrátit kupujícímu poměrnou část ceny zaplacené kupujícím dle 
čl. 2 této Smlouvy.

IX.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY

9.1 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran:

(i) Oprávněnými osobami kupujícího jsou:
Ve věcech smluvních:

pověřený řízením odboru informatické
infrastruktury MHMP,

Ve věcech technických:

(ii) Oprávněnými osobami prodávajícího jsou:

9.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, 
jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim ktomu osobami 
oprávněnými jednat navenek za příslušnou smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní 
strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu 
druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

9.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními 
stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou smluvní stranou provedeno v písemné formě 
a doručeno druhé smluvní straně osobně, doporučenou poštou nebo e-mailem s použitím 
elektronického podpisu, není-li sjednáno jinak.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními obecných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.
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10.2 Vyjma změn oprávněných osob podle článku 9.1 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami.

10.3 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

10.4 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují 
řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna 
smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy 
příslušné obecné soudy České republiky.

10.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají 
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení 
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od 
ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

10.6 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Smlouva uveřejněna v Centrální evidenci smluv 
(CES), vedené kupujícím, která je veřejně přístupná.

10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 
smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

10.8 Nedělitelnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace produktů a plnění předmětu Smlouvy 

Příloha č. 2: Záruční a licenční podmínky společnosti Checkpoint
V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této 
Smlouvy.

10.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost 
k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek, že šiji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž tři (3) 
vyhotovení obdrží Kupující a jedno (1) vyhotovení Prodávající. Všechna vyhotovení mají platnost 
originálu.

i. ř lót*} V jWď dne &lj. 2019V Praze dne 2019
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