SERVISNÍ SMLOUVA č. 1535 2019
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ'j,
(tato servisní smlouva dále též jen „smlouva ")

L SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Kraj Vysočina
Sídlo: Žižkova 57, Jihlava
Zastoupená: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Bankovní spojení:
C. účtu:
IČO: 70890749
(dále jen „ Objednatel“)

Poskytovatel:
Sdružení VARS - GEOREAL - T-MAPY
Sídlo: Kroftova 3167780c, 616 00 Brno
Zastoupená: Ing. Tomášem Minibergerem a Ing. Davidem Novákem
Bankovní spojení: KB a.s.
Č. účtu: 107-8223910227/0100
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Mgr. Filip Jung, e-mail: filip.jung@vars.cz, tel.: +420 515514111
Tvořené z:
Účastník č. 1: VARS BRNO a.s.
Sídlo: Kroftova 3167780c, 616 00 Brno
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1743
IČO: 63481901
DIČ: CZ63481901
Zastoupená: Ing. Tomášem Minibergerem, předsedou představenstva a
Ing. Davidem Novákem, členem představenstva
Tel: +420 515 514 111
E-mail: info@vars.cz
ID datové schránky: yv4gu24
Účastník č. 2: GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442
IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zastoupená: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti
Tel: +420 377 237 343
E-mail: georeal@georeal.cz
ID datové schránky: s85762s
Účastník č, 3: T-MAPY spol. s.r.o.
Sídlo: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084
Zastoupená: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti
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Tel: +420 498 511 111
E-mail: info@tmapy.cz
ID datové schránky: cmz7hm3

H. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení
veřejné zakázky s názvem „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina", ev. č.
veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2018-042728 (dále jen „veřejná zakázka").
Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky.
2. Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému poskytování servisních služeb dle
této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba
k řádnému a včasnému poskytování servisních služeb. Pověří-li Poskytovatel poskytováním části
servisních služeb jinou osobu, má Poskytovatel při poskytování části servisních služeb jinou
osobou odpovědnost, jako by servisní služby poskytoval sám.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené včl. I této smlouvy odpovídají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za nebo jménem smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I této smlouvy,
jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
4. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže býti
nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.
5. Tato smlouva navazuje na smlouvu o dílo č. 1534 2019 uzavřenou mezi Objednatelem a
Poskytovatelem jako zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen
smlouva o dílo").
6. Je-li v této smlouvě pojednáváno o díle, je tím míněn předmět plnění dle smlouvy o dílo (dále jen
„dílo").

m. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dále specifikované
servisní služby a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včasně poskytnuté servisní služby
sjednanou cenu.
2. Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě poskytovat Objednateli servisní
služby vztahující se k dílu provedenému dle smlouvy o dílo. Servisní služby jsou dále
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. Kategorizace a úroveň servisních služeb dle této servisní
smlouvy ve vztahu k dílu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Veškeré servisní služby
poskytované na základě této smlouvy jsou dále označovány také jen jako servisní služby".

3. Servisní služby budou prováděny v následujících kategoriích:
a) Maintenance;
b) Technická podpora a vývoj;
c) Řešení incidentů.
Specifikace jednotlivých kategorií a rozsah jednotlivých servisních služeb v nich poskytovaných
jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
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4. Jestliže se vyskytne záruční vada díla, budou smluvní strany postupovat dle smlouvy o dílo.
5. Poskytovatel je povinen poskytovat servisní služby dle této smlouvy tak, aby dostupnost Portál
územního plánování Kraje Vysočina, PUPO (dále jen ,J*ÚPO“\ jenž je předmětem díla dle
smlouvy o dílo, byla alespoň 99,95% v každém kalendářním měsíci po celou dobu účinnosti této
smlouvy. Výpočet skutečně dosažené dostupnosti se řídí metodikou dle přílohy č. 1 této smlouvy.

IV. POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB
1. Servisní služby mohou být prováděny vzdálenou správou nebo přímo příjezdem pracovníka
Poskytovatele na místo plnění.
2. V rámci poskytování servisních služeb v kategorii řešení incidentů je Poskytovatel povinen řešit
incidenty týkající se díla (dále jen „incidenty“) a v kategorii technická podpora je Poskytovatel
povinen realizovat požadavky Objednatele týkající se díla (dále jen ,j)ožadavky“ nebo ,JtEQu) za
podmínek sjednaných touto smlouvou a její přílohou č. 1.
3. Poskytovatel je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy zajišťovat zálohu PÚPO a v případě
poruchy PÚPO provádět obnovu provozu PÚPO včetně načtení dat ze zálohy potřebných pro řádný
chod PÚPO.
4. Poskytovatel je povinen udržovat servisní pohotovost v režimu 24/7/365 (tj. non stop) tak, že
Poskytovatel bude disponovat potřebným množstvím pracovníků s odpovídající kvalifikací tak, aby
byl schopný garantovat časové lhůty stanovené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Poskytovatel je povinen při poskytování servisních služeb dodržovat reakční dobu (dále jen
„reakční dobď1 nebo „reakce“) a dobu vyřešení incidentu nebo požadavku (dále jen „doba
vyřešeni“). Specifikace reakční doby a doby vyřešení je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Kategorizace incidentů, reakční doby na jednotlivé kategorie incidentů a doby vyřešení
jednotlivých kategorií incidentů a reakční doby a doby vyřešení požadavků jsou uvedeny v příloze
č. 1 této smlouvy a jsou pro Poskytovatele závazné.
7. Objednatel nahlásí incident nebo požadavek Poskytovateli prostřednictvím informačního systému
Poskytovatele, který je pro Objednatele přístupný non-stop (dále jen ,J5ervice desk“). Service desk
je dostupný na webových stránkách na adrese: www.helpdesk.vars.cz Objednatel stanoví kategorii
incidentu a úroveň požadovaných servisních služeb dle přílohy č. 1 této smlouvy. Ye výjimečných
případech mohou být incidenty nahlašovány telefonicky (tzv. hotline - dostupnost 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, 365 dnů v roce) na tel. čísle +420 515 514 501, musí však být dodatečně potvrzeny
emailem na adresu: podporaVysocina@vars.cz
8. Poskytovatel má právo si na základě nahlášení incidentu nebo požadavku vyžádat po Objednateli
bližší specifikaci incidentu nebo požadavku. Tato činnost je již považována za zahájení činnosti
Poskytovatele ve smyslu přílohy č. 1 této smlouvy.
9. Po ukončení činnosti na vyřešení incidentu nebo realizaci předmětného požadavku Objednatele
uvede Poskytovatel stav předmětného incidentu nebo požadavku v Service desk do stavu
„Vyřešeno14 (či do stavu obdobného významu) a uvědomí o tom e-mailem Objednatele. Za vyřešení
incidentu se považuje i jeho přeřazení do nižší kategorie dle přílohy č. 1 této smlouvy. Pokud se
Objednatel ve lhůtě 24hod od doručení emailu Objednateli k předmětnému incidentu či požadavku
nevyjádří nebo pokud v této lhůtě vyjádří e-mailem souhlas s vyřešením incidentu či požadavku,
má se za to, že vyřešení incidentu nebo realizaci požadavku Objednatel odsouhlasil a Poskytovateli
vzniká nárok na uvedení incidentu či požadavku v Service desk do stavu „Uzavřeno44 (či do stavu
obdobného významu). V případě, že Objednatel informuje e-mailem Poskytovatele ve výše
uvedené lhůtě 24hod, že s vyřešením incidentu nebo požadavku nesouhlasí, je Poskytovatel
povinen pokračovat v řešení požadavku nebo incidentu v jeho původní kategorii a je povinen
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dodržet dobu vyřešení dle přílohy č. 1 této smlouvy. Do doby vyřešení dle přílohy č. 1 této
smlouvy není počítána doba od okamžiku doručení e-mailu Objednateli o vyřešení incidentu či
požadavku do okamžiku doručení e-mailu obsahujícího informaci o souhlasu či nesouhlasu
Objednatele s vyřešením incidentu nebo požadavku Poskytovateli.

V. CENA SERVISNÍCH SLUŽEB
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování servisních služeb dle této smlouvy
smluvní cenu. Cena plnění je tvořena následujícími částmi:
Cena v Kě bez DPH za jeden
(1) měsíc
Paušální cena za poskytování
servisních služeb v kategorii
Maintenance
Paušální cena za poskytování
servisních služeb v kategorii
Řešení incidentů

47 000,-

23 500,-

Cena v Kč bez DPH za jednu
(1) hodinu
Cena za poskytování servisních
služeb v kategorii Technická
podpora a vývoj

1 020,-

2. Cena servisních služeb v kategorii Maintenance zahrnuje veškeré náklady, jež mohou Poskytovateli
v souvislosti s poskytováním této kategorie služeb vzniknout, zejm. cestovní výdaje a náklady na
softwarové a hardwarové vybavení. Za poskytování služeb v kategorii Maintenance tak
Poskytovatel kromě shora uvedené ceny nemá nárok na žádné další finanční plnění.
3. Cena servisních služeb v kategorii Technická podpora a vývoj zahrnuje:
- veškeré náklady, jež mohou Poskytovateli v souvislosti s poskytováním této kategorie služeb
vzniknout, zejm. cestovní výdaje a náklady na softwarové a hardwarové vybavení;
- cenu dodaného software a licencí nutných pro vyřešení jednotlivých požadavků objednatele.
Licence musí odpovídat podmínkám stanoveným ve smlouvě o dílo.
Za poskytování služeb v kategorii Technická podpora a vývoj kromě shora uvedené ceny nemá
Poskytovatel nárok na žádné další finanční plnění.
4. Cena servisních služeb v kategorii Řešení incidentů zahrnuje:
- veškeré náklady, jež mohou Poskytovateli v souvislosti s poskytováním této kategorie služeb
vzniknout, zejm. cestovní výdaje a náklady na softwarové a hardwarové vybavení;
- cenu náhradních dílů, materiálu, příp. kompletních výrobků (dále jen „materiál”), které bude
nutno dodat nebo vyměnit k vyřešení incidentu, s výjimkou případů, kdy incident bude
způsoben vnějšími událostmi a nezpůsobil jej Poskytovatel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil
svůj dluh vyplývající z této smlouvy nebo smlouvy o dílo.
Za materiál, jehož cena není zahrnuta v ceně servisních služeb v kategorii Řešení incidentů, je
Poskytovatel oprávněn účtovat nejvýše cenu obvyklou. Poskytovatel se zavazuje oznámit
Objednateli dopředu skutečnost, že pro vyřešení incidentu bude třeba dodat materiál, jehož cena
není zahrnuta v ceně servisních služeb.
5. Ceny uvedené v tomto článku jsou uvedeny bez DPH.
6. Kceně plnění bude připočtena DPH v příslušné výši dle platných právních předpisů účinných
v okamžiku poskytování servisních služeb.
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VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu za poskytování servisních služeb se Objednatel zavazuje platit na základě faktur (dále jen
,fakturďl) vystavených Poskytovatelem po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Fakturou bude
vyúčtována:
- cena servisních služeb v kategoriích Maintenance a Řešení incidentů dle počtu měsíců, v nichž
v kalendářním čtvrtletí trvala tato smlouva, není-li dále stanoveno jinak, nejdříve však za měsíc,
v němž bylo dílo převzato Objednatelem;
- cena servisních služeb v kategorii Technická podpora a vývoj dle času skutečně a účelně
stráveného Poskytovatelem při poskytování této kategorie servisních služeb;
- cena materiálu, jehož cena není zahrnuta v ceně servisních služeb v kategorii Řešení incidentů,
dle skutečné spotřeby.
2. O poskytování servisních služeb v jednotlivých kalendářních měsících je Poskytovatel povinen
Objednateli zasílat výkazy k potvrzení. Přílohou každé faktury musí být Objednatelem
odsouhlasené a potvrzené měsíční výkazy poskytnutých servisních služeb pokrývající účtované
kalendářní čtvrtletí.
3. Cena za poskytování servisních služeb je splatná do 30 kalendářních dnů od doručení faktury
Objednateli.
4. Veškeré vystavené faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),
náležitosti stanovené § 435 NOZ a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých příloh a
nedílných součástí.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnutých
příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost
faktury, je Objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením
důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné
faktury zpět Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) bude uhrazen mezibankovním převodem z účtu Objednatele na účet
Poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované
Poskytovatelem.

Vn. OSTATNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli předloží při podpisu této smlouvy originál nebo kopii
pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Poskytovatele za škodu a
nemajetkovou újmu způsobenou Poskytovatelem nebo jeho poddodavateli při poskytování služeb
třetí osobě s pojistným plněním na jednu pojistnou událost ve výši minimálně 2 500 000,- Kč.
Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje udržovat pojištění alespoň v uvedené výši v platnosti po
celou dobu poskytování servisních služeb dle této smlouvy.
2. Poskytovatel je povinen při poskytování servisních služeb postupovat v souladu s platnými
právními předpisy ČR a EU.
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3. Poskytovatel je oprávněn zajistit provádění částí servisních služeb poddodavateli. Poskytovatel je
povinen na žádost Objednatele sdělit identifikační údaje poddodavatelů dle předchozí věty.
4. Poskytovatel je povinen provádět servisní služby poddodavatelem, pokud jím ve své nabídce
podané v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud
ze závažných objektivních důvodů nebude Poskytovatel schopen zajistit, aby se takový
poddodavatel podílel na poskytování servisních služeb, je Poskytovatel oprávněn takového
poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem pouze na základě předchozího písemného souhlasu
objednatele. Poddodavatel nahrazující původního poddodavatele musí prostřednictvím
Poskytovatele prokázat stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel.
Objednatel nesmí změnu poddodavatele se stejnou či vyšší kvalifikací jako původní nahrazovaný
poddodavatel odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody.
5. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené v této smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti
s touto smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se
jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Poskytovatel seznámil,
prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Poskytovatele veřejně přístupnými
stanou (dále jen „důvěrné informace“). Poskytovatel nesmí důvěrné informace použít v rozporu
s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani
v neprospěch Objednatele. Poskytovatel se dále zavazuje zejména zajistit ochranu dat, které
obsahují informace o osobních nebo citlivých údajích třetích osob - pacientů, klientů atp., s nimiž
přijde Poskytovatel (resp. jeho zaměstnanci) do kontaktu v rámci plnění této smlouvy, a to
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tzn. zejména zabezpečit, aby byla zachována mlčenlivost o těchto
údajích, o všech bezpečnostních opatřeních, a aby zaměstnanci vyvíjeli snahu zabránit jakémukoliv
zneužit těchto údajů jinou osobou. Povinnosti dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen
zachovávat i po zániku závazku z této smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou
prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Poskytovatele. Povinnosti dle tohoto odstavce se
nevztahují na případy, kdy je Poskytovatel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na základě
povinnosti uložené Poskytovateli platným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné
moci.
6. Poskytovatel je povinen při poskytování servisních služeb respektovat a dodržovat pokyny
Objednatele. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Poskytovatel povinen na nevhodnost
těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Poskytovatel zejména
odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu, která v důsledku nevhodných pokynů Objednateli
nebo třetím osobám vznikla.
7. Objednatel je povinen spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu veškerou nutnou
součinnost potřebnou pro řádné poskytování servisních služeb podle této smlouvy. Objednatel je
povinen informovat Poskytovatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité
pro poskytování servisních služeb dle této smlouvy.
8. Pokud Objednatel neposkytne součinnost dle tohoto článku, má Poskytovatel právo požadovat od
Objednatele posunutí stanovených termínů o dobu, po kterou nemohl Poskytovatel poskytovat
servisní služby dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti. Objednatel je povinen
takovému požadavku vyhovět.
9. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost k zajištění vzdáleného přístupu
Poskytovateli k serverům PUPO výhradně pro účely poskytování servisních služeb podle této
smlouvy.
10. Smluvní strany spolu budou komunikovat způsobem stanoveným v příloze č. 1 této smlouvy.
11. Písemné oznámení o změnách výše uvedených kontaktních údajů Poskytovatele nebo webové
adresy Service desk předá Poskytovatel Objednateli alespoň pět dní před očekávanou změnou.
Strana 6 z 12

12. Poskytovatel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných servisních
služeb. Poskytovatel je povinen při poskytování servisních služeb dle této smlouvy postupovat s
odbornou péčí podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen
chránit zájmy a dobré jméno Objednatele.
13. Jedenkrát za 3 měsíce trvání této smlouvy Objednatel vyvolá jednání Objednatele a Poskytovatele
k poskytovanému plnění dle této smlouvy. Objednatel pozve Poskytovatele na společné jednání
alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel v pozvánce uvede zejména datum, místo, čas, případně
další osoby určené Objednatelem ve vztahu k programu jednání. Za Poskytovatele je povinen se
účastnit jednání projektový manažer "[doplní uchazeč]" , e-mail: "[doplní uchazeč]" , tel.: +420
"[doplní uchazeč]" a další osoby za Poskytovatele s příslušnou odborností ve vztahu k programu
jednání. Pravidelným předmětem jednání bude zejména:
a. Přehled o aktuálním stavu projektu a provozu systémů
b. Přehled plnění úkolů, řešení incidentů a chyb
c. Pravidelné informování o vývojovém plánu SW
d. Projednání případných požadavků na změny PUPO a servisních služeb
Sjednaná společná jednání jsou zahrnuta v paušální ceně za maintenance.

Vin. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a její plnění začíná běžet od převzetí díla
objednatelem dle smlouvy o dílo . Výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet prvním den měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.
2. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 NOZ) od této smlouvy písemně
odstoupit:
- byl-li pravomocně zjištěn úpadek Poskytovatele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku
konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku
Poskytovatele;
- jestliže Poskytovatel nevyřeší incident Objednatele, který brání Objednateli řádnému užívání
díla, a to ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě poté, co na tento incident
Poskytovatele nejméně dvakrát upozornil.
3. Odstoupení od smlouvy se mimo jiné nedotýká ujednání o odpovědnosti Poskytovatele a o
sankcích, které zavazují smluvní strany i po odstoupení od této smlouvy.
4. Jestliže Objednatel nebo Poskytovatel odstoupí od smlouvy o dílo nebo smlouva o dílo bude jinak
ukončena, aniž by bylo provedeno dílo, tato servisní smlouva zaniká v den účinnosti odstoupení od
smlouvy o dílo.
5. Ustanovení odst. 3 tohoto článku zavazuje smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po odstoupení
od této smlouvy.

Strana 7 z 12

IX. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE A SANKCE
1. Poskytovatel odpovídá za veškeré škody a nemajetkové újmy, které vzniknou Objednateli
v důsledku porušení této smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen nahradit takto vzniklou
škodu a nemajetkovou újmu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli
orgány veřejné moci, jejichž příčinou bylo porušení povinností Poskytovatele dle této smlouvy.
2. Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením úhrady za servisní služby poskytované dle této
smlouvy, je povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý
den prodlení.
3. Jestliže dostupnost PÚPO klesne pod hodnotu dle čl. III odst. 5 této smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
a) 4.000,- Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost PÚPO nedosáhne hodnoty dle čl.
III odst. 5 této smlouvy, ale dosáhne hodnoty alespoň 99,2 %;
b) 10.000,- Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost PÚPO nedosáhne hodnoty 99,2
%, ale dosáhne hodnoty alespoň 98,5 %;
c) 20.000,- Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost PÚPO nedosáhne hodnoty 98,5
%, ale dosáhne hodnoty alespoň 97 %;
d) 40.000,- Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost PÚPO nedosáhne hodnoty 97 %,
ale dosáhne hodnoty alespoň 95 %;
e) 60.000,- Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost PÚPO nedosáhne hodnoty 95 %.
4. Dostane-li se Poskytovatel do prodlení s reakční dobou na incident kategorie A, B nebo C při
poskytování servisních služeb kategorie řešení incidentů dle přílohy č. 1 této smlouvy, je
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den
prodlení.
5. Poruší-li Poskytovatel povinnost v době vyřešení dle přílohy č. 1 této smlouvy vyřešit incident
kategorie A, B nebo C při poskytování servisních služeb kategorie řešení incidentů dle přílohy č. 1
této smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za
každý započatý den prodlení.
6. Dostane-li se Poskytovatel do prodlení s reakční dobou na požadavek při poskytování servisních
služeb kategorie technická podpora a vývoj dle přílohy č. 1 této smlouvy, je Poskytovatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
7. Poruší-li Poskytovatel povinnost v době vyřešení dle přílohy č. 1 této smlouvy vyřešit požadavek
při poskytování servisních služeb kategorie technická podpora a vývoj dle přílohy č. 1 této
smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen platit pouze
v případě, že byl požadavek Objednatele technologicky proveditelný.
8. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či
nemajetkové újmy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut
oprávněn požadovat po Poskytovateli též v plném rozsahu náhradu škody a nemajetkové újmy
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
9. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči Poskytovateli, je
Objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti nároku Poskytovatele
na úhradu jím vystavené faktury.
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X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za
Objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel není
oprávněn svou pohledávku za Objednatelem z této smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní
pokuty vzniklé na základě této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku
Objednatele za Poskytovatelem.
2. Poskytovatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále souhlasí se zveřejněním
celého textu smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5
odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna
pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými Objednatelem a Poskytovatelem.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Poskytovatel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace servisních služeb
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