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Objednávka provedení díla
č. IM0292360_CZ1-1VZ01_2020

ke Smlouvě č. CZ1-1VZ01 o poskytování Podpory aplikačního software HP uzavřené dne 30. 9. 2009
mezi dále uvedeným Objednatelem a společností HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČO: 17048851 (dále jen

„společnost HPE“), ve znění jejích dodatků
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu této objednávky je pověřen: Ing. Tomáš Knížek, náměstek ředitele VZP ČR pro informatiku

IČO: 411 975 18

DIČ: CZ41197518
bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „VZP ČR“)

Zhotovitel:

DXC Technology Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic

kterou zastupuje: Ing. Bedřich Max Luft, jednatel

K přijetí této objednávky je pověřen:  

IČO: 052 11 131

DIČ: CZ05211131

bankovní spojení:
č. účtu:

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 260080

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „ITES“ nebo „DXC“)

Preambule:
Konstatuje se, že:

a) V  důsledku  rozdělení  a  odštěpení  částí  jmění  společnosti  HPE  a  sloučení  takto  odštěpené  části  jmění

s  nástupnickou  společností  ITES  tak,  jak  je  uvedeno  v  projektu  rozdělení  ze  dne  08.  11.  2016,  je

Zhotovitel od 1. 1. 2017 právním nástupcem společnosti HPE ve Smlouvě.

b) V souvislosti s právním jednáním uvedeným pod písm. a) této Preambule pak v souladu s ustanovením

§ 58 odst. 1 autorského zákona došlo také od 1. 1. 2017 i k postoupení výkonu autorových majetkových

práv k veškerému aplikačnímu programovému vybavení,  vytvořenému společností  HPE pro VZP ČR,

jehož se Smlouva týká, na nástupnickou společnost ITES.

Objednatel  objednává  v  souladu  s  čl.  12.  Smlouvy  touto  objednávkou  provedení  díla,  a  to  za  podmínek
uvedených v této objednávce a ve Smlouvě:

1. Detailní specifikace díla:

Předmětem objednávky je provedení díla:  IM0292360 - Přehled 2019 a posun termín odevzdání (dále též
„plnění“).

Detailní specifikace díla je uvedena v přílohách této objednávky.

2. Celková cena díla: 113 850,- Kč bez DPH.

K ceně plnění bez DPH hrazené podle této objednávky bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty

v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uvedená cena zahrnuje veškerá

plnění podle této objednávky.
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3.  Dodací  a  platební  podmínky:
a) Termín  plnění  díla  jako  celku:  Do  2  týdnů  od  schválení  realizace  v  podobě  platné  objednávky.

b) Místo plnění: dle Smlouvy, článek 6.

c) Osoba oprávněná k převzetí plnění a akceptaci plnění - Objednatel: osoba/tel./e-mail

d) Osoba oprávněná k předání plnění a podpisu protokolů – Poskytovatel: osoba/tel./e-mail

e) Další podmínky provedení díla (např. součinnost Objednatele) mohou být uvedeny v detailní specifikaci

díla nebo přílohách této objednávky.

f) Platební podmínky: bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu.

g) Splatnost faktury: 30 dní ode dne jejího doručení do sídla Objednatele.

4.  Ostatní  ujednání:
a) Dnem  podpisu  Akceptačního  protokolu  o  akceptaci  plnění  Zhotovitelem  i  Objednatelem  (k  tomu  viz

písm. i)) je předmětné plnění (dílo) považováno za provedené.

b) Za den uskutečnění  zdanitelného plnění  se  považuje  den podpisu  Akceptačního protokolu  o  akceptaci
plnění Zhotovitelem i Objednatelem.

c) Zhotovitel  je  povinen  uvádět  číslo  této  objednávky  v  předávacím  protokolu  (je-li  pořizován),  v

Akceptačním protokolu a na příslušném daňovém dokladu (faktuře).

d) Zhotovitel  mimo jiné  uvede  v  předávacím protokolu  (je-li  pořizován),  v  Akceptačním protokolu  a  na

faktuře  cenu  bez  DPH.  Ceny  uvedené  v  předávacím  protokolu  (je-li  pořizován),  v  Akceptačním

protokolu a ve faktuře budou shodné s cenami uvedenými v této objednávce.

e) Zhotovitel připojí k faktuře výtisk kopie této objednávky s podpisem osoby oprávněné k jejímu přijetí a

Akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. předávací protokol, je-li pořizován.

f) Objednatel  je  oprávněn  před  uplynutím  doby  splatnosti  vrátit  bez  zaplacení  fakturu,  která  neobsahuje

náležitosti  dle zákona,  náležitosti  uvedené v této objednávce,  anebo má jiné vady.  Ve vrácené faktuře
musí  Objednatel  vyznačit  důvod  vrácení.  Zhotovitel  je  povinen  takovou  fakturu  opravit  nebo  nově
vyhotovit.  Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti.  Celá doba splatnosti
běží znovu ode dne vyhotovení, resp. doručení opravené nebo nově  vyhotovené faktury dle podmínek

uvedených výše.

g) Záruka – viz čl. 12, odst. 12.4. Smlouvy (Přejímacím protokolem se rozumí Akceptační protokol).

h) Licenční podmínky – viz čl. 15. Smlouvy.

i) V  případě,  že  Zhotovitel  nedodrží  stanovený  termín  plnění,  je  Objednatel  oprávněn  vyúčtovat  mu

smluvní pokutu dle čl. 7, odst. 7.9. Smlouvy.

j) K  převzetí  plnění  a  podpisu  předávacího  protokolu  (je-li  pořizován)  a  Akceptačního  protokolu  jsou

oprávněny osoby uvedené v odst. 3., písm. c), d) této objednávky, popř. osoby, které příslušná smluvní

strana písemně dodatečně určí.

k) Přílohy této objednávky:

Příloha č. 1 – IM0292360_CZ1-1VZ01_2020_tracksheet_v1.0.xlsx,
l) Právní  vztahy  mezi  Objednatelem  a  Zhotovitelem  se  řídí  touto  objednávkou,  jejími  přílohami  (podle

číselné posloupnosti) a Smlouvou v uvedeném pořadí.

5.  Přijetí  objednávky:
a)  Přijetí  nabídky  s  dodatkem  nebo  odchylkou  se  vylučuje,  vyjma  doplnění  údajů  v  odst.  3.,  písm.  d)  této

objednávky.

b) Tato objednávka je přijata dnem podpisu osoby oprávněné k jejímu přijetí.

c)  Přijetím  této  objednávky  Zhotovitelem  je  uzavřena  mezi  shora  uvedenými  Objednatelem  a

Zhotovitelem smlouva podléhající režimu uvedenému v odst. 6. této objednávky.

d)  Zhotovitel  prohlašuje,  že  jeho  text  uvedený  v  příloze  č.  1  –  Tracksheetu  této  objednávky  je  jeho

obchodním tajemstvím, a proto bude ve smlouvě uveřejněné prostřednictvím registru smluv znečitelněn.

6. Uveřejnění přijaté objednávky (dále jen „uzavřená smlouva“), účinnost:
a) Zhotovitel  si  je  plně  vědom  zákonné  povinnosti  smluvních  stran  dle  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, uveřejnit uzavřenou smlouvu včetně všech případných

dohod,  kterými  se  uzavřená  smlouva  doplňuje,  mění,  nahrazuje  nebo  ruší,  prostřednictvím  registru

smluv.
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b) V  případě,  že  tato  uzavřená  smlouva  obsahuje  obchodní  tajemství  Zhotovitele,  provede  znečitelnění

částí  obsahujících  obchodní  tajemství  Zhotovitel  a  předá  ji  takto  upravenou  v  elektronické  formě
splňující požadavky zákona o registru smluv Objednateli k uveřejnění.

c) Smluvní strany se dohodly, že uzavřenou smlouvu předanou Zhotovitelem dle písm. b) tohoto odstavce

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
d) Zhotovitel  je  povinen  zkontrolovat,  že  uzavřená  smlouva  včetně  všech  příloh  a  metadat  byla  řádně

prostřednictvím registru smluv uveřejněna.

e) Uzavřená smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

f) Postup  uvedený  v  tomto  odst.  6.  této  objednávky  se  smluvní  strany  zavazují  dodržovat  i  v  případě
uzavření dodatků  k uzavřené smlouvě, jakož i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se

uzavřená smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

                                                                                                    V Praze dne 22. 5. 2020

                                                                                                    

Ing. Tomáš Knížek, náměstek ředitele VZP ČR

pro informatiku

Přijetí objednávky Zhotovitelem:

V Praze dne 22. 5. 2020     
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