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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÍCH A ŠKOLÍCÍCH 

SLUŽEB 

Číslo 2016/057 NAKIT 

Smluvní strany 

Objednatel 

Národní agentura pro komunikační a informačnítechnologie, s. p. 

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

IČO: 04767543 

DIČ: CZ04767543 

zastoupen: Alanem llczyszynem, zástupcem ředitele 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 

bankovní spojeni 

(dále jen „Objednatel") 

a 

Poskytovatel 

CA CEE s.r.o. 

se sídlem 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen: 

zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení 

(dále jen „Poskytovatel") 

. 

V Parku 2326/18, PRAHA 4, PSČ 14800 

24175838 

CZ24175838 

Karlem Schmidtmayerem, jednatelem společnosti 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 185706 

(Objednatel a Poskytovatel budou v této smlouvě o poskytnutí služeb označováni jednotlivě 

jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany" a tato smlouva jako „Smlouva"), 

uzavírají v souladu s ustanovením§ 1746 odst 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „Občanský zákoník'') a v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek"), tuto Smlouvu o poskytnutí 

služeb. 

Národní agentura pro komunikační a informačm technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 DO Praha 10 
Zapsaná v Obchodním reJstřiku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
ínfo@nakitcz +420 234 066 500. .wwwnak1t cz 
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a) buď doporučeným dopisem na adresu:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 
Kodaňská 1441/46 
101 00 Praha 1 O - Vršovice 

b) nebo elektronicky

za předpokladu splnění veškerých podmínek vyplývajlcích z příslušných právních předpisů, 
zejména z ustanovení § 34 zákona o DPH, ve formátu pdf., opatřený elektronickým podpisem 
(elektronická faktura} spolu s dalšími přílohami (pokud jsou smluvně požadovány), jako přílohu 
emailové zprávy na e-mailovou adresu Objednatele nebo do datové schránky Objednatele. 

IO Datové schránky: hkrkpwn 

e-mail: 

Elektronická faktura se považuje za doručenou dnem odeslání e-mailové zprávy, 

obsahující jako přílohu elektronickou fakturu, na e-mailovou adresu Objednatele nebo dle 

pravidel doručování do datových schránek. 

4.5 Platba bude provedena v české měně formou bankovního převodu na účet Poskytovatele 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

4.6 Splatnost faktury vystavené na základě této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů od jejího 

doručení Objednateli. 

4.7 V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné 

údaje, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli. Lhůta pro její splatnost 

se tímto přerušuje a nová lhůta v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout od data 

doručení nově vystavené/opravené faktury Poskytovatelem. 

4.8 Objednatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy na cenu za služby. 

4.9 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečněni zdanitelného plnění 

správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup skutečnost, že poskytovatel 

zdanitelného plnění (dále též „Poskytovatel") je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona č 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH"), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Poskytovatelem 

v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních 

služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění (dále též „Objednatel") oprávněn část 

ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovni účet správce daně ve 

smyslu§ 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Poskytovatele bude v tomto případě uhrazena 

část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně} 

provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována 

za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy. 

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Poskytovatele 

požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Poskytovatelem zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodnim reJstřiku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
1nfo@nakit.cz, +420 234 066 500;www nakit cz 
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6.5 Předávání Důvěrných informací bude probíhat dle volby Objednatele buď osobně formou 

protokolárního předání hmotných nosičů, na kterých budou Důvěrné infonnace zachyceny, 

nebo elektronicky formou vzdáleného zabezpečeného přístupu. 

6.6 Každá ze Smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby tajnost Důvěrných 

informací druhé Smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i osobami, 

které v souladu s touto Smlouvou k plnění účelu spolupráce použije. Použije-li některá 

ze Smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace získané 

od druhé Smluvní strany pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění 

a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinnosti zachování Důvěrných informací v rozsahu 

dle této Smlouvy. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá Smluvní strana, 

která jí Důvěrné informace zpřístupnila. 

6.7 Povinnost chránit Důvěrné informace dle tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na informace, 

které· 

• je Smluvní strana povinna sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti,

• byly písemným souhlasem poskytující Smluvní strany zproštěny těchto omezení;

• Jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné

ze Smluvních stran;

• příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana;

• jsou vyžádány soL1dem. státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem

na základě zákona;

• je Objednatel povinen poskytnout svému zakladateli,

• je Objednatel povinen sdělit jakékoli třetí osobě.

6.8 Povinnost mlčenl-vosti trvá i po ukončení platnosti této Smlouvy. 

7. Kontaktní osoby Smluvních stran

7.1 Kontaktními osobami Objednatele a Poskytovatele pro účely této Smlouvy jsou: 

Za Objednatele:  

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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Za Poskytovatele: 

7.2 Kontaktní osoby Smluvních stran jsou oprávněny zejména předávat a přebírat Závěrečnou 

zprávu, stvrdit provedení služeb Smlouvy podpisem a vznášet požadavky a připomínky 

k poskytování služeb. 

7.3 Smluvní strany se zavazují po dobu platnosti této Smlouvy nezměnit kontaktní osoby uvedené 

v odstavci 7.1 Smlouvy bez závažných důvodů. V případě změny kontaktní osoby je Smluvní 

strana povinna neprodleně o této skutečnosti písemně informovat druhou Smluvní stranu. 

7.4 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak. Písemná komunikace · se činí v listinné nebo elektronické podobě 

prostřednictvím doporučené pošty či e-mailu na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví 

této Smlouvy, resp. v článku 7. odst. 7.1 této Smlouvy nebo na takovou jinou adresu, kterou 

příslušná Smluvní strana urči v písemném oznámení zaslaném v souladu s touto Smlouvou 

druhé smluvní straně. 

8. Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví

8.1 Bude-li Závěrečná zpráva, některá její část, či jakékoli plnění dle této Smlouvy autorským dílem 

dle platných autorskoprávních předpisů (dále jen „Autorské dílo''), uděluje Poskytovatel 

Objednateli okamžikem převzetí Autorského díla Objednatelem oprávnění k výkonu práva užít 

Autorské dílo všemi způsoby dle ustanovení§ 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon") s tím, že se licence uděluje jako

výhradní, neomezená co do zpl'.1sobů užití Autorského díla, místa a času, s právem poskytnutí

podlicence nebo postoupením licence jakékoliv třetí osobě Objednatel je oprávněn Autorské

dílo či jeho část měnit, dopracovat, spojit s jiným, rozdělit samostatně či prostřednictvím třetí

osoby. Cena za uděleni této licence je již zahrnuta v ceně dle článku 3. této Smlouvy

Objednatel není povinen licenci využít.

8.2 Poskytovatel prohlašuje, že Autorské dílo ani jeho část nebude mít žádné právní vady, 

že nebude zatíženo právy třetích osob a že Poskytovatel bude zcela oprávněn disponovat 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodailská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
info@nakitcz +420 234 066 soq,_ www nakitci: 
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11.9 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové
a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla
přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každe ze Smluvních stran zřejmý
zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.

11.10 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy. Pro případ,
že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude
uzavřena, pokud ji Poskytovatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou,
nebo dodatkem, ledaže Objednatel takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

11.11 Objednatel je oprávněn ke splnění povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb , o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejf1ováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) a zákonem 134/2016 Sb., o zadavání veřejných zakázek uveřejnit:

a) tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,

b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky a

c) seznam subdodavatelů Poskytovatele.

11.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé
má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

11.13 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následuj1cí přílohy:
• Příloha č. 1 · Specifikace rolí
• Příloha č. 2: Cena 
• Příloha č. 3: Realizační tým 
• Příloha č. 4: Vzor výkazu práce

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany
své podpisy.

V Praze dne:

 
Alan llczyszyn

Zástupce ředitele
Národní agentura pro komunikačni a 

informační technologie, s. p. 

Jednatel
CA CEE s.r.o. 

V Parku 2326/18 
148 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 24175838 
DIČ: CZ24175838 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodn1m re1stt1ku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
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Příloha č. 2 - Cena 

1 č,o„el ohodina = 1 konzultace/školení v rozsahu 60 minut poskytnutý pracovníkem s expertizou

dle Přílohy č. 1 

Název role dle Přílohy č. 1 Jednotková cena za 

člověkohodinu 

(v Kč bez DPH) 

Konzultant produktů Ca - senior  

Konzultant produktů Ca - junior  

Školitel produktů Ca  
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