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č. j. SZR-  3399-3/Ř-2019 

 

Návrh rámcové dohody 

ÚPRAVA KONFIGURACE SPISOVÉ SLUŽBY 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”), a dále v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Rámcová dohoda“) mezi 

 

Zadavatelem 

Česká republika - Správa základních registrů 

zastoupená:    

se sídlem:     Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

IČO:     72054506 

DIČ:     CZ72054506 

ID datové schránky:  jjqjqih 

plátce DPH:   NE 

bankovní spojení (číslo účtu):  5600881/0710 vedený u České národní banky 

kontaktní osoba:   

telefon:    

e-mail:     

(dále jen „Zadavatel“) 

a 

Poskytovatelem 

GORDIC spol. s r.o. 

zastoupená:    

se sídlem:    Erbenova 4, 586 01 Jihlava 

IČO:     47903783 

DIČ:     CZ47903783 

ID datové schránky:  sxk8tap 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 9313 

bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava (21409-681/0100) 

telefon:    567 309 136 

e-mail:    

(dále jen „Poskytovatel“) 

(Zadavatel a Poskytovatel jsou dále společně označováni též jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Rámcové dohodě obsažených a s úmyslem být Rámcovou 
dohodou vázány, se dohodly na následujícím znění: 
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Úvodní ustanovení 

Rámcová dohoda je uzavírána mezi Zadavatelem a Poskytovatelem na základě výsledků výběrového 

řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen „Výběrové řízení“) zadávanou 
s názvem „Úpravy konfigurace spisové služby“ (systémové číslo veřejné zakázky vedené v NEN: 

N006/19/V0022510). Nabídka Poskytovatele podaná v rámci Výběrového řízení byla Zadavatelem 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 

Při výkladu Rámcové dohody budou smluvní strany přihlížet k podmínkám vztahujícím se 
k Výběrovému řízení dle předchozího odstavce a k účelu výběrového řízení. Ustanovení právních 
předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 
 

Poskytovatel čestně prohlašuje, že 

a) splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené, nejsou mu známy žádné 
okolnosti, které by bránily uzavření Rámcové dohody a plnění závazků z ní vyplývajících, 

b) bude po dobu platnosti Rámcové dohody schopen doložit splnění kvalifikace požadované 

pro Výběrové řízení, 
c) ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň 
se zavazuje Zadavatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat,  

d) není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále 
prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí či rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek Poskytovatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnosti 

Poskytovatele splnit povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, a že takové řízení nebylo vůči 
němu zahájeno. 

 

Poskytovatel bere na vědomí, že Zadavatel na shora uvedená prohlášení a závazky spoléhá a bere je 

do úvahy při uzavírání Rámcové dohody. 
 

 

 Článek  1. 
Předmět Rámcové dohody 

1.1. Předmětem Rámcové dohody je úprava podmínek pro poskytování služeb po dobu její platnosti, 

jakož i úprava podmínek týkajících se uzavírání prováděcích smluv mezi Zadavatelem 

a Poskytovatelem na základě této Rámcové dohody. 

1.2. Oblasti poskytovaných služeb jsou:  

1.2.1. úprava seznamu certifikačních autorit;  
1.2.2. zajištění zálohování a obnovy dat; 

1.2.3. úpravy konfigurace; 

1.2.4. rozšíření funkcionalit; 
1.2.5. další ad hoc služby dle požadavku zadavatele; 

(dále jen „služby“). 

1.3. Zadavatel se zavazuje řádně a včas objednané služby převzít a zaplatit za ně cenu dle této 
Rámcové dohody. 
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 Článek  2. 
Postup při uzavírání Prováděcích smluv 

2.1. Samotné uzavření Rámcové dohody neopravňuje Poskytovatele k jakémukoliv plnění.  

2.2. Veškerá plnění budou realizována na základě Prováděcích smluv v souladu s podmínkami 
Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže definovaným níže.  

2.3. Zadavatel písemně prostřednictvím datové schránky zašle Poskytovateli specifikaci svého 
požadavku a vyzve ho k předložení cenové nabídky do 5 pracovních dnů. Poskytovatel zpracuje 

cenovou nabídku a harmonogram plnění do 5 pracovních dnů a zašle jej datovou schránkou 

Zadavateli. Zadavatel do 10 pracovních dnů nabídku vyhodnotí a rozhodne o objednání či 
upuštění od požadavku. Své rozhodnutí Zadavatel oznámí Poskytovateli datovou schránkou (tj. 
odešle Rozhodnutí o upuštění od požadavku nebo odešle k podpisu Prováděcí smlouvu). 

 

Specifikace požadavku
Příloha č.1 Prováděcí smlouvy

Cenová nabídka a časové upřesnění 
plnění požadavku

Příloha č.2 Prováděcí smlouvy

5 prac.dnů

Vyhodnocení nabídky

Rozhodnutí o upuštění od požadavku

10 prac.dnů

Podpis Prováděcí smlouvy
účinnost dnem vložení do Registru smluv 

Rozhodnutí

 

 

2.4. Specifikace požadavku a cenová nabídka se stávají přílohami Prováděcí smlouvy. V každé 
z Prováděcích smluv bude vždy závazně stanoven konkrétní termín plnění.  

2.5. Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá zveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zadavatel je povinen odeslat Poskytovateli potvrzení o uveřejnění Prováděcí smlouvy 

v Registru smluv. Prováděcí smlouvu lze uzavřít pouze po dobu platnosti a účinnosti Rámcové 
dohody. 

2.6. Zástupcem Zadavatele a osobou jím pověřenou pro účely Rámcové dohody, jakož  
i jednotlivých Prováděcích smluv, neuvádí-li konkrétní Prováděcí smlouva jinak, je
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2.7. Zástupcem Poskytovatele a osobou jí pověřenou pro účely Rámcové dohody jakož i jednotlivých 
Prováděcích smluv, neuvádí-li konkrétní Prováděcí smlouva jinak, je 

2.8. Změna zástupců uvedených výše je možná i bez uzavření dodatku k Rámcové dohodě, a to 
formou písemného oznámení Zadavateli. Změnu adres, e-mailů, telefonních čísel a osob 
oprávněných k jednání za jednotlivé strany jsou si smluvní strany povinny bezodkladně písemně 

oznámit, přičemž změněných údajů se lze domáhat až po doručení oznámení druhé smluvní 
straně. 

 

 

 Článek  3. 
Cena a platební podmínky 

3.1. Zadavatel je povinen zaplatit Poskytovateli za poskytované služby cenu potvrzenou podle čl. 2.3.   

3.2. Zadavatel je v rámci specifikace požadavku podle čl. 2.3 oprávněn limitovat cenu plnění, která 
má být za předmět Prováděcí smlouvy uhrazena. 

Nabídková cena služeb podle Prováděcích smluv nesmí překročit cenu, kterou Poskytovatel 

nabídl v rámci své nabídky podané do Výběrového řízení, a která je uvedena v Příloze č. 1 

Rámcové dohody. Pro smluvní strany je nabídková cena služeb (Příloha č. 1 Rámcové dohody) 
závazná (nejvýše přípustná) po celou dobu účinnosti Rámcové dohody. 

3.3. Cena za služby bude zaplacena vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly služby 
poskytovány, a to na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) řádně vystaveného 
Poskytovatelem. 

3.4. Poskytovatel bezodkladně po konci kalendářního měsíce na realizované služby předloží 
Zadavateli potvrzený předávací protokol. Protokol bude mimo jiné obsahovat  

a) číslo Prováděcí smlouvy, na jejichž základě byly v daném kalendářním měsíci 
služby poskytovány,  

b) vymezení předmětu služby, 

c) vyznačení doby záruky/platnosti podpory. 

3.5. Zadavatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení předávacího protokolu potvrdit 

akceptaci nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti. Uvede-li Zadavatel ve stanovené 
lhůtě připomínky k  předávacímu protokolu, zahájí smluvní strany jednání o jejich bezodkladném 
vyřešení.  

3.6. Zadavatel požaduje, aby vystavené faktury byly Poskytovatel předávány elektronicky (datovou 
schránkou). 

3.7. Jednotlivé faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a rovněž i údaje podle § 435 
občanského zákoníku. Dále musí obsahovat též označení Rámcové dohody, označení Prováděcí 
smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko 
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a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury musí být vždy výkaz plnění vztahující se 
k jednotlivým službám. 

3.8. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje dle Rámcové dohody, je Zadavatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli 
k doplnění či opravě, aniž by se Zadavatel dostal do prodlení se zaplacením příslušné částky. 

V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury. 

3.9. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení Zadavateli po jejich 

prokazatelném doručení do datové schránky. Toto ustanovení se uplatní i v případě hrazení 
smluvních pokut. 

3.10. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 

Zadavatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

3.11. Zadavatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy.  

3.12. Zadavatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani 

z přidané hodnoty. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem 
zveřejněn, uhradí Zadavatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli 
až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob 

Poskytovatelem.  

3.13. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl,  
že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona o dani z přidané hodnoty 

(dále jen „nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je 
nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Zadavatele do 

2 pracovních dní ode dne právní moci rozhodnutí.  V případě, že Poskytovatel získá v průběhu 
trvání smluvního závazkového vztahu založeného Rámcovou dohodou rozhodnutím správce 
daně status nespolehlivého plátce dle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, uhradí Zadavatel 

daň z přidané hodnoty z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty přímo 
příslušnému správci daně namísto Zadavatele a následně uhradí Poskytovateli cenu sníženou 
o takto zaplacenou daň. 

 

 Článek  4. 
Práva a povinnosti Poskytovatele 

4.1. Poskytovatel je povinen  

4.1.1. poskytovat plnění podle Rámcové dohody vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a v souladu s pokyny Zadavatele řádně a včas;  

4.1.2. upozorňovat Zadavatele včas na všechny hrozící vady či výpadky IS GINIS Standard, jakož 
i poskytovat Zadavatele veškeré informace, které jsou pro plnění Rámcové dohody 
potažmo Prováděcí smlouvy nezbytné;  

4.1.3. včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela 
vyloučí nebo sníží;  
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4.1.4. neprodleně oznámit písemnou formou Zadavateli překážky, které mu brání v plnění 
předmětu Rámcové dohody a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu 
Rámcové dohody;  

4.1.5. i bez pokynů Zadavatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této 
Rámcové dohody, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Rámcové 
dohody nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení 
vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo na úhradu 
nezbytných a účelně vynaložených nákladů;  

4.1.6. komunikace se Zadavatelem a třetími osobami bude probíhat v českém jazyce (případně 
slovenském jazyce);  

4.1.7. informovat Zadavatele o plnění svých povinností podle této Rámcové dohody 

a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností 
smluvních stran;  

4.1.8. zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Rámcové dohody, 

které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Zadavatele, dodržovaly 
účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní 
předpisy Zadavatele, s nimiž Zadavatel Poskytovatele obeznámil;  

4.1.9. chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Zadavatele a třetích osob;  

4.1.10. upozorňovat Zadavatele na možné rozšíření či změny IS GINIS Standard za účelem 
lepšího využívání Systému;  

4.1.11. v odůvodněných případech upozorňovat Zadavatele na nevhodnost pokynů.  

4.2. Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Rámcové 
dohody pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Poskytovatelem třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, 
nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč za rok s výší spoluúčasti maximálně 10 %. Pojistnou smlouvu 

nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Poskytovatel povinen předložit 
Zadavateli před podpisem Rámcové dohody. 

 

 

 Článek  5. 
Práva a povinnosti Zadavatele 

Zadavatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli, případně Poskytovatelem zmocněné osobě 
včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, označit potřebné skutečnosti, předložit mu 
veškeré listinné materiály potřebné k řádnému poskytování právních služeb podle Rámcové 
dohody a Prováděcích smluv a poskytnout mu potřebnou součinnost.  

 Článek  6. 
Mlčenlivost, ochrana informací a osobních údajů 

6.1. Rámcová dohoda a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter 
a žádná smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany tyto informace 

nebo jakékoliv informace, které jsou obchodním tajemstvím druhé strany, zveřejnit nebo jinak 
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zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo tyto informace využít ve svůj prospěch nebo ve prospěch 
třetí osoby, a to po dobu trvání této Rácové dohody a pěti let po jejím ukončení s výjimkou 
případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými 
orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné. 

6.2. Závazek mlčenlivosti podle čl. 6.1 se nevztahuje na sdělení obou stran činěná v souladu s plněním 
této Rámcové dohody vůči odborným poradcům (zejména právním). Pokud závazek mlčenlivosti 
těchto třetích osob nebude vyplývat z právních předpisů, příslušná strana uzavře s takovými 
osobami dohodu o utajení poskytovaných informací.  

6.3. Závazek mlčenlivosti podle čl. 6. 1 je dále možné v každém jednotlivém případě vyloučit nebo 
omezit dohodou smluvních stran. 

6.4.  Smluvní strany se zavazují zajistit ochranu osobních údajů, které budou zpracovávat na základě 
této Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní. Při zpracování osobních údajů jsou smluvní strany 
povinny zejména zajistit, aby osobní údaje byly zpracovány zákonným způsobem, pouze v 
nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, a aby osobní údaje byly technicky a organizačně 
zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Smluvní strany jsou dále povinny zajistit, 
aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání osobních údajů 
zabezpečeny veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z 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) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. 
 

 

 Článek  7. 
Přechod vlastnického práva, licenční ujednání 

7.1. Vlastníkem předmětu plnění je Poskytovatel. Výhradní vlastnické právo k předmětu plnění 
a k jeho užití jako celku i k užití jeho jednotlivých částí přechází z Poskytovatele na Zadavatele 
dnem předání či akceptací. 

7.2. Pokud by plněním podle této Rámcové dohody vzniklo autorské dílo ve smyslu 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, Poskytovatel touto Rámcovou 
dohodou poskytuje Zadavateli licenci v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Rámcové 
dohody. Zadavatel je oprávněn užívat autorské dílo k jakémukoliv účelu, v neomezeném 
množstevním a územním rozsahu, a to všemi známými způsoby užití a s časovým rozsahem 
omezeným po dobu trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu. Součástí 
licence je též neomezené oprávnění Zadavatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny 
autorského díla, zařazovat ho do děl souborných, či do databází apod., a to i prostřednictvím 
třetích osob. Zadavatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit 
třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití třetí osobě postoupit. 
Licence k autorskému dílu je poskytována Zadavateli jako výhradní a neomezená; Zadavatel však 
není povinen tuto licenci využít. 
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 Článek  8. 
Záruka a odpovědnost za vady 

8.1. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí služeb bude bez právních vad, zejména, že není a nebude 
zatíženo žádnými právy třetích osob, z nichž by Zadavateli vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný 
závazek ve prospěch třetí strany nebo které by jakkoliv omezovalo užití poskytnutých služeb. 
V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné 
následky takového porušení, přičemž právo Poskytovatele na případnou náhradu škody 
a poskytnutí slevy ze sjednané ceny tím není dotčeno. 

8.2. Poskytovatel po dobu platnosti a účinnosti Rámcové dohody a závazků z ní plynoucí odpovídá 
a ručí za to, že poskytnuté služby budou v souladu s Rámcovou dohodou i Prováděcí smlouvou, 
jakož i podmínkami a náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy.  

8.3. Poskytovatel bude poskytovat služby sám nebo prostřednictvím poddodavatelů uvedených 
v Příloze č. 2 Rámcové dohody. Poskytovatel ale nese plnou odpovědnost za splnění těchto 
služeb i v případě, že by je poskytoval prostřednictvím svých poddodavatelů. 

8.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Překážka vzniklá z interních poměrů 

Poskytovatele nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná smluvní strana s plněním smluvené 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná smluvní strana povinna překonat, 
povinnosti k náhradě nezprostí. 

8.5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Rámcové dohody. Smluvní strany se 
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících tuto 

odpovědnost.  

8.6. Poskytovatel garantuje záruku na služby realizované dle Prováděcí smlouvy po dobu 24 měsíců, 
počítáno od okamžiku jejich akceptace Zadavatelem. Doba od zjištění vady do jejího odstranění 
se do trvání záruční doby nezapočítává. Dnem zjištění se rozumí den prokazatelného oznámení 
vady Poskytovateli a dnem odstranění se rozumí den akceptace bezvadného řešení. 

8.7. Dále Poskytovatel poskytuje Zadavateli záruku, že pokud mají být upraveny funkční vlastnosti IS 
GINIS Standard, budou výsledné vlastnosti IS GINIS Standard v souladu s potřebami a požadavky 
Zadavatele a IS GINIS Standard si zachová svoji použitelnost. 

8.8. Poskytovatel je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Rámcovou dohodou, splňoval požadovanou technickou kvalifikaci: tj. platnou certifikaci pro 

normy ISO/IEC 27 001 a ISO/IEC 20 000. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné 
porušení Rámcové dohody. 

8.9. V případě, že poskytnutá služba bude mít vady, má Zadavatel nárok na jejich bezplatné 
odstranění. 

8.10. Vady uplatní Zadavatel bez zbytečného odkladu písemně emailem na elektronickou adresu 

Poskytovatele a následně jej potvrdí do datové schránky 
Poskytovatele. 
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8.11. Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele podle čl. 8.9 a 8.10. je

Ustanovení čl. 2.6.pro jednání v ostatních 
případech, tím není dotčeno. 

 

 

 Článek  9. 
Odpovědnost za škodu 

9.1. Poskytovatel je povinen nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této 
Rámcové dohody. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vniklých škod, stejně jako k součinnosti při zjišťování způsobené škody. 

9.2. Poskytovatel je povinen nahradit Zadavateli zejména veškeré škody, způsobené porušením této 
Rámcové dohody či povinností uložených obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zároveň zavazuje 

Zadavatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností vzniknou na 
základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. 

9.3. Poskytovatel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Zadavatel poskytl 
Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat služby 
s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty 
dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Zadavatele písemně upozornil a Zadavatel trval 
na původním zadání. 

9.4. Poskytovatel nemá povinnost uhradit škodu způsobenou porušením svých povinností 
vyplývajících z této Rámcové dohody, bráni-la jí v jejich splnění některá z překážek vylučující 
povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

9.5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Rámcové Dohody. 

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek 
vylučující povinnost k náhradě škody. 

9.6. Případná náhrada škody bude hrazena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. 

 

 

 Článek  10. 
Podstatná porušení Rámcové dohody a sankce 

10.1. Za podstatné porušení Rámcové dohody se považuje 

a) prodlení Poskytovatele s plněním smluvních termínů a povinností, jestliže byl 
v prodlení s řádným a bezvadným plněním povinností stanovených Prováděcí 
smlouvou opakovaně, více než dvakrát v průběhu šesti měsíců jdoucích po sobě, 

po dobu delší než 3 kalendářních dnů, 

b) porušení Poskytovatele povinnosti mlčenlivosti, ochrany informací a osobních 
údajů podle čl. 6.1, 6.2 věty druhé a čl. 6.4 Rámcové dohody, 

c) opakovaně nízká kvalita poskytovaných služeb, na kterou byl daný Poskytovatel 

Zadavatelem již písemně upozorněn, 
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d) vada služby, která má za následek nedostupnost systému GINIS Standard po 

dobu 1 hodiny, 

e) porušení povinnosti Poskytovatele uvedené v čl. 8.8. 

10.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti, ochrany informací a osobních údajů stanovené  
v článcích 6.1, 6.2 věty druhé a 6.4 Rámcové dohody, poškození či ztrátu jednotlivých dat v 

systému GINIS Standard se Poskytovatel zavazuje Zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Případný nárok Zadavatele na 
náhradu újmy do výše pojištění odpovědnosti za škodu Poskytovatele není uhrazením smluvní 
pokuty dotčen. 

10.3. Za každý, byť i započatý den prodlení Poskytovatele s řádným a bezvadným plněním povinností 
stanovených Prováděcí smlouvou je Poskytovatel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč. 

10.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručené výzvy k jejímu uhrazení 
Poskytovateli. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Zadavatele 

uvedený výše v Rámcové dohodě. 

10.5. Uplatněním nebo zaplacení smluvní pokuty 10.2. až 10.3. není omezeno právo Zadavatele na 
náhradu škody. 

 
 

 Článek  11. 
Platnost a účinnost Rámcové dohody 

11.1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu čtyř let nebo do vyčerpání finančního limitu 1 000 000,- Kč 
bez DPH, s předností té skutečnosti, která nastane dříve. 

11.2. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zabezpečí 
bezprostředně po jejím uzavření Zadavatel. 

11.3. Rámcová dohoda může být ukončena jedním z níže uvedených způsobů  

a) dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením od Rámcové dohody; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od Rámcové dohody druhé smluvní straně, 

c) výpovědí ze strany Zadavatele s účinností dnem následujícím po dni doručení 
výpovědi Poskytovateli, jestliže: 

I. Poskytovatel pozbyde způsobilosti kvalifikace požadované pro Výběrové 

řízení či Poskytovatel není schopen platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Poskytovatelem třetí osobě, 

II. Poskytovatel porušil podstatná ustanovení Rámcové dohody a i přes 
písemnou výzvu Zadavatele k nápravě, stav se nezměnil. 

11.4. Zadavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo od Prováděcí smlouvy zejména 

v těchto případech 

a) Poskytovatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, 
přímo nebo nepřímo, ve Výběrovém řízení nebo při provádění Rámcové dohody či 
Prováděcí smlouvy, 
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b) vůči majetku Poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku či byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek 
Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

c) Poskytovatel vstoupí do likvidace, 
d) pokud je proti Poskytovateli zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů, 

e) bylo-li příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění 
Rámcové dohody. 

11.5. Jakýkoli úkon vedoucí k ukončení Rámcové dohody musí být učiněn v písemné formě a je účinný 

okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li v Rámcové dohodě stanoveno jinak. 

Zákonné důvody nejsou shora uvedeným dotčeny. 

11.6. Prováděcí smlouva zaniká jejím řádným a včasným splněním nebo z důvodů uvedených  
v Rámcové dohodě či v Občanském zákoníku.  

11.7. Případné ukončení Rámcové dohody z důvodu uplynutí doby trvání Rámcové dohody nebude 

mít vliv na platnost a účinnost jednotlivých Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání 
Rámcové dohody. Plnění zahájené na základě jednotlivých Prováděcích smluv uzavřených v době 
trvání Rámcové dohody budou dokončena dle takové Prováděcí smlouvy. 

11.8. V případě předčasného ukončení Rámcové dohody má Poskytovatel nárok na úhradu 
akceptovaného plnění poskytnutého v souladu s Prováděcí smlouvou uzavřenou v době 
platnosti a účinnosti Rámcové dohody. 

11.9. Ukončením Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se 

a) smluvních pokut, 
b) práva na náhradu škody, 
c) práv a povinností závazných pro smluvní strany pro účely plnění jednotlivých 

Prováděcích smluv, a to až do ukončení těchto Prováděcích smluv, 
d) takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení 

účinnosti Rámcové dohody. 

 
 
 

 Článek  12. 
Společná a závěrečná ustanovení 

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou dohodou výslovně neupravené se řídí 
českým právem, zejména ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku upravující Smlouvu 

o dílo.  

12.2. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními 
zákona. 

12.3. Rámcovou dohodu lze zrušit či měnit v písemné formě, a to v případě jejích změn formou 
vzestupně číslovaných dodatků k Rámcové dohodě. 

12.4. Spor, který vznikne na základě Rámcové dohody nebo který s ní souvisí, se smluvní strany 
zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 dní ode dne, kdy o sporu jedna 
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smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Pokud se tak nestane, řeší takový spor příslušné 
obecné soudy České republiky. 

12.5. V případě, že některé ustanovení Rámcové dohody je nebo se stane v budoucnu zdánlivým, 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takový stav shledán příslušným 
orgánem, zůstávají ostatní ustanovení Rámcové dohody 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 Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit 
zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení Rámcové dohody ustanovením 
jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Rámcové 
dohodě jako celku. 

12.6. Rámcová dohoda bude podepsána každou ze smluvních stran kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. Smluvní strany prohlašují, že součástí Rámcové dohody není žádné obchodní 
tajemství a souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody v registru smluv a dále s uveřejněním na 
profilu Zadavatele a jeho webových stránkách.  

12.7. Nedílnou součástí Rámcové dohody jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Cena; 

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů; 

Příloha č. 3: Prováděcí smlouva. 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
 

Zadavatel: elektronický podpis včetně časového razítka 

Česká republika - Správa základních registrů,

 

Poskytovatel: elektronický podpis včetně časového razítka 

GORDIC spol. s r.o.,
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PŘÍLOHA Č. 1 

Cena 

Přehled služeb-seznam Průměrná hodinová sazba v Kč bez DPH 

zajištění zálohování a obnovy dat 
2.000,- 

úpravy konfigurace 
2.000,- 

rozšíření funkcionalit 
2.000,- 

další ad hoc služby dle požadavku zadavatele 
2.000,- 

úprava seznamu certifikačních autorit 
2.000,- 

 

V případě potřeby pořízení licence poskytne poskytovatel slevu 25% ze standardní ceníkové ceny GINIS 

Standard. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Seznam poddodavatelů 

Dodavatel GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova 2108/4, Jihlava, PSČ 586 01, (dále 
jen „dodavatel“), jako účastník Výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Úpravy konfigurace 
spisové služby“, tímto čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na 
plnění veřejné zakázky. 

V Jihlavě dne 11. 9. 2019 

GORDIC spol. s r.o. 


