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Smluvní strany: 
 

Objednatel: 
 Název: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 
 Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
 Zastoupena: Ing. Arturem Zatloukalem, ředitelem Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod, na základě plné 
moci 

 IČ: 750 82 241 
 DIČ: CZ75082241 
 zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 

předpisů. 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
Dodavatel: 
 Obchodní firma: C SYSTEM CZ a.s. 
 Sídlo: Brno, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00      
 Zastoupena: Martinem Čuhelem, dat. nar. xxxxxxxxxxxx,  
  trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ: 27675645 
 DIČ: CZ27675645 
 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. 

zn. B 4576. 
 (dále jen „dodavatel“) 

 

     se v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly na níže uvedené smlouvě o poskytování 

softwarové a hardwarové podpory na diskové pole IBM Storevize 5000 (dále jen „smlouva“) 

 
Článek I.  

Předmět smlouvy 
1. Dodavatel je obchodním partnerem firmy IBM Česká republika, spol. s r.o., IČO 14890992, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 692, 
sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 (dále jen „IBM Česká republika“). 

2. Objednatel potřebuje pro zajištění své činnosti softwarovou a hardwarovou podporu na 
diskové pole IBM Storewize 5000 (dále jen „servisní podpora“). 

3. Výše uvedená servisní podpora je zajišťována pouze firmou IBM Česká republika, která však 
zajišťuje pouze faktický výkon služby (servis), tj. podmínky výkonu služeb, popis a rozsah 
služeb, a pro administrativu (uzavíraní a ukončování smlouvy atd.) a finanční záležitosti (cena 
a způsob její úhrady atd.) využívá pouze své obchodní partnery. 

4. Tato smlouva tedy doplňuje smlouvu o poskytování služeb IBM ServiceSuite pro zákazníky 
č. C28740, kterou objednatel jako zákazník číslo 00610529 uzavřel s IBM Česká republika 
(dále jen „smlouva s IBM Česká republika). Obě smlouvy se tedy vztahují na stroje a přehled 
poskytovaných služeb uvedených ve smlouvě s IBM Česká republika a doba trvání těchto 
smluv je shodná. 
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Článek II.  

Cena a platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádné a včasné provádění servisní podpory 

ve sjednaném období dle smlouvy s IBM Česká republika maximální cenu 306.485,-- Kč 
(slovy: „tři sta šest tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých“) bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“), a to ve lhůtě splatnosti dle příslušné faktury. Cena bude fakturována 
jednorázově za celou dobu trvání smlouvy na počátku její doby plnění. Dodavatel nese 
odpovědnost vůči IBM Česká republika za úhradu finančních závazků, které mu 
v souvislosti s úhradou výše uvedené ceny vzniknou vůči IBM Česká republika. 

2. Celková cena plnění je stanovena na základě cenové nabídky dodavatele. 
3. Celková cena plnění bez DPH je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje úhradu za servisní 

podporu dle výše uvedené smlouvy s IBM Česká republika za celou dobu trvání smlouvy. 
Poplatky uvedené ve smlouvě s IBM Česká republika nebudou objednateli účtovány. 
Smlouva s IBM Česká republika je v režimu cenové ochrany. 

4. K ceně plnění, uvedené v tomto článku smlouvy, bude dodavatelem účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy České republiky. 

5. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu za řádně a včas poskytnuté plnění firmou 
IBM Česká republika na základě faktury – daňového dokladu.  

6. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná cena 
plnění a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je objednatel oprávněn vrátit fakturu 
dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli. 

7. Dodavatel odpovídá v plné výši za škodu, která vznikne objednateli v důsledku skutečnosti, 
že mu vznikla povinnost v souladu s níže uvedeným právním předpisem upravujícím DPH 
uhradit jako ručitel výši DPH vztahující se k plnění dle této smlouvy. Dodavatel je povinen 
okamžitě ohlásit objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.    

8. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně dodavatele z titulu 
ručitele dle zákona upravujícího DPH a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez 
DPH) dodavateli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem 
úhrady se rozumí den připsání poslední příslušné částky na účet dodavatele. 

9. Pokud povinnost uhradit daň z přidané hodnoty za dodavatele z titulu ručení příjemce 
zdanitelného plnění dle zákona o DPH vznikne objednateli po provedení úhrady 
zdanitelného plnění, kterého se tato povinnost týká, je dodavatel povinen uhrazenou částku 
daně z přidané hodnoty okamžitě objednateli uhradit. Je-li součástí povinnosti k úhradě 
vzniklé objednateli z titulu ručení dle zákona o DPH i příslušenství daně, postupuje se 
v případě tohoto příslušenství obdobně tak, jak je uvedeno výše v případě samotné částky 
daně z přidané hodnoty. 

10. Jelikož servisní program je nástroj, který používá IBM Česká republika na plnění služeb 
dle smlouvy s IBM Česká republika, je součástí ceny i odměna za poskytnutí nevýhradní 
licence objednateli dle smlouvy s IBM Česká republika. Žádné další částky nebudou za 
poskytnutí nevýhradní licence k servisnímu programu objednateli účtovány. 

11. Dojde-li k ukončení smlouvy ze strany IBM Česká republika, aniž by ukončení smlouvy 
způsobil objednatel porušením podmínek poskytování předmětu smlouvy s IBM Česká 
republika, je dodavatel povinen vrátit objednateli cenu uhrazenou za služby v poměrné výši 
za období, kdy předmět smlouvy nebude plněn. 
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Článek III. 
Doba a místo plnění 

1. Podmínky poskytování servisní podpory objednateli stanoví smlouva s IBM Česká 
republika. 

2. Objednatel je povinen jakákoliv právní jednání týkající se smlouvy s IBM Česká republika 
(např. změna, včetně změn v rozsahu služeb, ukončení) či ceny za poskytnuté služby 
provádět prostřednictvím obchodního partnera IBM, kterým je dodavatel, pokud dodavatel 
a/nebo popis služeb uvedený ve smlouvě objednatele s IBM Česká republika nestanoví 
jinak. Objednatel je oprávněn vyžadovat od dodavatele písemný souhlas IBM Česká 
republika, má-li o pokynu dodavatele pochybnosti. Do doby poskytnutí tohoto souhlasu není 
objednatel v prodlení. 

3. Servisní program je nástroj, který používá IBM Česká republika na plnění předmětu 
smlouvy, proto na něj neposkytuje záruku objednateli. Po ukončení platnosti této smlouvy 

a smlouvy s IBM Česká republika musí být servisní program odinstalovaný. 
4. Plnění dle této smlouvy a smlouvy s IBM Česká republika, tj. servisní podpora, bude 

poskytováno po shodnou dobu trvání obou smluv, která končí 31. prosince 2021 (viz Příloha 
č. 1). Možnost obnovení této smlouvy a smlouvy s IBM Česká republika je vyloučena.  

5. Místem plnění je sídlo objednatele - Kounicova 271/13, 602 00 Brno. 

 
Článek IV.  

Ochrana informací, údajů a dat 
1. Považuje-li některá ze smluvních stran určité informace, skutečnosti, postupy, data atd. za 

důvěrné či součást obchodního tajemství, je povinna je takto označit a písemně sdělit druhé 
smluvní straně. Příslušná smluvní strana, která obdržela toto sdělení, musí dodržet 
povinnost mlčenlivosti ohledně těchto informací, skutečností, postupů, dat atd. Objednatel 
považuje dále za důvěrná a spadající pod povinnost mlčenlivosti dodavatele všechna data, 
která jsou obsažena ve věcech, k nimž je poskytována servisní podpora. 

2. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že jeho zaměstnanci či dodavatelé, včetně IBM 
Česká republika, dodrží povinnost mlčenlivosti ohledně informací, skutečností, postupů, dat 
atd., které byly objednatelem označeny jako důvěrné či součást obchodního tajemství.   

3. 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, a 

to od doby, kdy se staly veřejně známými, s výjimkou případů, kdy se tyto informace 
stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této 
smlouvy. 

4. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že on sám i jakékoliv osoby, které se podílejí na 
realizaci jeho závazků ze smlouvy, budou zachovávat mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděly při výkonu své 
práce, včetně těch, které objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za 
porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších 
vědomostí pro vlastní prospěch dodavatele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody. 

5. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu. 
6. Dodavatel je povinen v případě, že získá přístup k jakýmkoliv osobním údajům, které 

objednatel shromažďuje jako správce, dodržet rozsah a standard ochrany těchto osobních 
údajů dle aktuálně platné a účinné právní úpravy v České republice a přístup mít pouze po 
dobu nezbytně nutnou ke splnění požadavku objednatele, který souvisí s touto smlouvou. 
Po tuto nezbytně nutnou dobu umožní dodavatel přístup k těmto osobním údajům pouze 
svým zaměstnancům či dodavatelům, včetně IBM Česká republika, kteří jsou oprávněni 
požadavek objednatele splnit, a pouze za účelem splnění požadavku objednatele. Dojde-li 
v rámci plnění požadavku objednatele k přesunu osobních údajů na jakémkoliv nosiči dat 
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(včetně papíru), je dodavatel povinen tyto osobní údaje po splnění požadavku objednatele 
okamžitě zničit tak, aby již nebyly nikdy obnovitelné. Obě smluvní strany prohlašují, že 
dodavatel není zpracovatelem osobních údajů ve smyslu platné a účinné právní úpravy této 
oblasti, ale s ohledem na předmět této smlouvy, je v některých případech přístup 
dodavatele k osobním údajům nezbytný, aby požadavek objednatele mohl být dodavatelem 
splněn.  

 
Článek V.  

Předčasné ukončení smlouvy 
1. Tuto smlouvu lze jednostranně vypovědět v době její platnosti v těchto případech: 

a) neuhrazení příslušných částek týkajících se objednatele za poskytování služeb IBM 
Česká republika ze strany dodavatele,  

b) ukončení smlouvy s IBM Česká republika, 
c) porušení čl. IV smlouvy, 
d) neuhrazení částek za plnění předmětu této smlouvy ze strany objednatele ani ve 

lhůtě stanovené dodavatelem na základě výzvy k úhradě. 
Výpověď je účinná dnem jejího doručení druhé smluvní straně.   

2. Smluvní strany jsou také oprávněny písemně se dohodnout na ukončení smlouvy v době 
její platnosti. Smlouva v tomto případě končí dnem uvedeným v dohodě jako den ukončení 
smlouvy.  

3. Ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost smluvní strany uhradit druhé smluvní straně 
případné nároky vzniklé v důsledku vzniku škody nebo úroku z prodlení. 

4. Vrácení případného přeplatku z uhrazené ceny dle čl. II odst. 1 této smlouvy se řídí 
podmínkami smlouvy s IBM Česká republika. 

 
Článek VI.  

Závěrečná ustanovení. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného rozsahu této smlouvy či jakýchkoliv dohod, 

které tuto smlouvu doplňují, mění, nahrazují nebo ruší, prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv provede objednatel. 

2. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů (dále „ZFK"), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z 
veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované 
informace a dokumentaci kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního programu 
Technická pomoc - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
předmětné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva, předmětu plnění dle 
této smlouvy a poskytnout kontrolním orgánům součinnost. 

3. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací 
veřejné zakázky a předmětem této smlouvy po dobu uvedenou v závazných právních 
předpisech České republiky upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však 
po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, z něhož byla zakázka hrazena, zároveň 
však alespoň minimálně do 31. prosince 2027. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním zakázky a smlouvy. 
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4. Tam, kde se ve smlouvě s IBM Česká republika uvádí obchodní partner IBM, myslí se tím 
dodavatel dle této smlouvy. Oprávnění obchodního partnera IBM uvedená ve smlouvě 
s IBM Česká republika jsou konkretizována touto smlouvou, jejíž ujednání mají v případě 
práv a povinností obchodního partnera IBM/dodavatele vůči objednateli přednost před 
ujednáními dle smlouvy s IBM Česká republika. 

5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na 
dobu určitou do 31. prosince 2021. Účinnost nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru 
smluv dle výše uvedeného zákona upravujícího registr smluv. 

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž jedno 
z nich je určeno pro objednatele a jedno z nich je určeno pro dodavatele. 

8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé v průběhu plnění smlouvy budou 
přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedojde-li do třiceti dnů od vzniku sporu k 
dohodě smluvních stran smírnou cestou, bude spor na návrh kterékoliv smluvní strany 
předán k řešení věcně a místně příslušnému soudu v České republice. 

9. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě, se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců stvrzují, že souhlasí s obsahem 
této smlouvy a uzavírají ji na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 
V Brně dne: 9. 12. 2019 V Brně dne: 10. 12. 2019 

Za objednatele: Za dodavatele: 

 

 

…………..……….…………………………  ………………………………..…………… 
Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu  Martin Čuhel, dat. nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
na základě plné moci  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
                    na základě plné moci 
 
 


