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MS PRAHA - OUTSOURCING IS CSMS  
(dále jen „zakázka“)  

INVTK1912201  /  č.j.Spr 3034/2019 

 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Název:    Česká republika – Městský soud v Praze 

Adresa:    Spálená 6/2, 112 16 Praha 2 

zastoupená  Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M.,  
ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy Městského soudu v Praze 
Spr 2068/2019 ze dne 5. 11. 2019  

IČO:    00215660 

DIČ:    CZ00215660 

Bankovní spojení:  ČNB 2928021/0710  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné  

1.2 POSKYTOVATEL: 
Název:    INOVATIKA, s.r.o. 

                                               zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl,  
                                                              vložka 305352 

Adresa:    Netlucká 635, 107 00 Praha 10 - Dubeč, Česká republika 

Statutární orgán:   Pavel Kocourek, jednatel společnosti 

IČO:    07698160 

DIČ:    CZ07698160 

Bankovní spojení:  FIO banka 2501542675/2010 

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé  
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2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Outsourcing informačního systému centrální spisovny Městského soudu v Praze, včetně systémové podpory a správy 
vyhledávacího systému.  

Zajištění informačního systému a jednotné vyhledávací platformy, včetně všech integračních a UI komponent centrální 
spisovny formou outsourcingu, včetně jeho servisní podpory a průběžného rozvoje.  

Poskytnutí neomezené softwarové licence pro provozování centrální spisovny a připojených Obvodních soudů pro 
Prahu 1–10.  

Dodavatel zajistí nepřerušení provozu stávajícího informačního systému CSMS.  

Dodavatel zajistí kompletní zachování stávajících funkcionalit systému a její další rozšiřování dle požadavků CSMS, po 
celou dobu platnosti smlouvy.  

V rámci dalšího rozvoje informačního systému dodavatel zajistí upgrade na novou verzi informačního systému.  

3 DOBA PLNĚNÍ 
Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Objednatel je při financování vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání 
ročních finančních objemů v opodstatněných případech upravovat.  

Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.  

Úhrada za předmět plnění paušální částkou bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně, na základě daňových dokladů (faktur). Doklady budou vystavovány měsíčně. 

Faktura doručená objednateli a vystavená dodavatelem v souladu s § 28 zák. c ̌. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů musí být objednateli doručena do pěti  (5) pracovních dnů od vystavení, musí 
mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a v ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., OZ. Splatnost faktury je stanovena do třiceti (30) kalendářních 
dnů od data vystavení faktury dodavatelem. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele 
vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku a 
požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli k opravě a doplnění. 
Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku vystavení opravené či doplněné faktury dodavatelem.  

Dodavatelem vystavená faktura bude doručena v listinné podobě včetně všech příloh na adresu sídla objednatele, 
nebo doručena elektronicky do e-mailové schránky objednatele:  ve formátu PDF.  

5 SANKČNÍ PODMÍNKY 
Sankce za prodlení s úhradou plateb – objednatel je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné 
částky podle konkrétní faktury za každý, i započatý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.  

Pokud dodavatel nedodrží dohodnutou dobu plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny s 
DPH za každý, i započatý den prodlení.  
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Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnu ̊ od obdržení písemné reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, 
zda vady odstraní do 14 dnů od odeslání reklamace, případně jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 
důvodů odmítá reklamaci uznat. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, i započatý 
den prodlení s odstraněním vad ve stanovené (dohodnuté) lhůtě, a to za každou vadu zvlášť.  

Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 
kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je dodavatel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

6 OSTATNÍ 
Dodavatel je podle § 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 osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb.  

Smlouvu lze ukončit, kromě splnění předmětu díla, či uplynutím doby, na kterou byla sjednána, i výpovědí s tří měsíční 
výpovědní lhůtou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne 
následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech 
podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 345 a násl. Obchodního zákoníku. 

7 HODNOTA A ZÁRUKA 
Hodnota předmětu a termíny fakturace jsou uvedena v příloze č. 1 této smlouvy 

Poskytovatel poskytne Objednateli předmět smlouvy za cenu, které v sobě obsahuje poskytnutí licence dle této 
smlouvy.  

Záruční doba na celý předmět plnění veřejné zakázky je 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den 
následující po dni ukončení plnění smlouvy. 

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Veškeré změny a doplňky této smlouvy, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami, související s touto 
smlouvou, musí být provedeny písemně formou dodatku a zaslány na adresu smluvních stran. Při jakékoliv změně 
týkající se čl. I. jsou smluvní strany povinny se vzájemně písemně informovat. 

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

Tato smlouva je uzavřena ve dvou (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních. 

V Praze dne 21.12.2019  V Praze dne 

  

Pavel Kocourek 
jednatel 

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.  
ředitel správy soudu 

za poskytovatele za objednatele 
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY „MS PRAHA - OUTSOURCING IS CSMS“ 
CENA NÁJMU IS CSMS A TERMÍNY FAKTURACE 
 

Cena měsíčního nájmu informačního systému 136.800 Kč.   Cena je konečná a nepřekročitelná vyjma změny sazeb 
DPH. Uvedená cena je platná po celou dobu plnění a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky. 

Datum fakturace Částka v Kč bez DPH 
20.1.2020 136.800 Kč 
20.2.2020 136.800 Kč 
20.3.2020 136.800 Kč 
20.4.2020 136.800 Kč 
20.5.2020 136.800 Kč 

20.6.2020 136.800 Kč 
20.7.2020 136.800 Kč 
20.8.2020 136.800 Kč 
20.9.2020 136.800 Kč 
20.10.2020 136.800 Kč 
20.11.2020 136.800 Kč 
20.12.2020 136.800 Kč 
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