
 
 

 
 

 

 
 

 

NAKIT
Registr.

číslo
1

PRÁVNÍ ODBOR

i 0 v 5 / 2 0

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOFTWAROVÝCH, ODBORNÝCH a MOBILNÍCH SLUŽEB 
- CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem Národní agentury pro

komunikační a informační technologie, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,

č. ú.: 117404973/0300
na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“ nebo „NAKIT“)

a

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
bankovní spojení:

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem 
00024341
Česká národní banka, 
č. Ú.: 2528001/0710

na straně druhé (dále jen „Objednatel“ nebo „MZ“)

(Poskytovatel a Objednatel společně jako „Smluvní strany“ anebo jednotlivě též jako 
„Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1742 odst. 2 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“), tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“), a to takto:

PREAMBULE

Vláda ČR dne 25. 5. 2020 svým usnesením č. 576 schválila společný úkol realizovat projekt 
Chytrá karanténa 2.0 prostřednictvím vzájemné spolupráce Objednatele a Poskytovatele.

Poskytovatel je poskytovatelem dále specifikovaných softwarových nástrojů, které jsou 
součástí Chytré karantény 2.0 a které jsou specifikovány v čl. 1 Smlouvy a dále jsou podrobněji 
technicky specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.

Článek 1
Účel a Předmět Smlouvy

1.1 Účelem této Smlouvy je vzájemná spolupráce Smluvních stran na základě usnesení 
vlády č. 576 ze dne 25.5.2020 na projektu Chytrá karanténa 2.0. Obsah usnesení je
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o NAKIT
Smluvním stranám známý.

1.2 Předmětem této smlouvy je poskytování níže specifikovaných softwarových nástrojů 
služby Chytrá karanténa 2.0 vč. poskytování provozní podpory, které sestávají z:

a) zpřístupnění a poskytování nástrojů služby Chytrá karanténa, jejichž specifikace 
je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, včetně oprávnění užít tyto nástroje a 
s nimi související služby dle podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná o následující nástroje a služby:

- webové aplikace pro vizualizaci dat o průběhu pandemie COVID-19 v České 
republice i ve vybraných státech světa (EPI Dashboard), blíže specifikované 
v části A přílohy č. 1,

- komunikační nástroje kontaktního centra, blíže specifikované v části B 
přílohy č. 1,

- vzpomínkové mapy sloužící k vizualizaci a k analýze dat nad mapovým 
podkladem, vč. nástrojů pro datovou integraci, blíže specifikované v části C 
přílohy č. 1,

- mobilní aplikace pro chytré telefony trasující kontakty, s nimiž v poslední 
době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy (eRouška) 
blíže specifikované v části D přílohy č. 1,

- integrace mobilní aplikace Mapy.cz (Mapy.cz) trasující pohyby nakažených, 
blíže specifikované v části E přílohy č. 1,

- služby pro správu a rozvoj modelu enterprise architektury (EA) systému 
Chytrá karanténa 2.0 a systému správy grafových dat (objektové databáze), 
včetně podpory řízení katalogu požadavků na různé komponenty systému a 
jejich funkce, blíže specifikované v části F přílohy č.1,

- COVID mobilní info karta sloužící k informování veřejnosti o stavu epidemie 
a k propagaci mobilní aplikace eRouška, blíže specifikované v části G přílohy 
č.1,

(vše dohromady dále jako „Služba Systému” nebo samostatně jako 
„Aplikace“),

pro vyloučení pochybností, pokud se v textu této Smlouvy (s výjimkou usnesení 
vlády č. 576 ze dne 25.5.2020) vyskytne pojem Chytrá karanténa 2.0, znamená 
totéž, co Služba Systému,

b) poskytování odborných služeb na základě požadavku Objednatele, souvisejících 
zejména se Službou Systému a/nebo jednotlivých Aplikací zahrnující i jejich 
rozvoj, a s účelem této Smlouvy, prostřednictvím rolí uvedených v příloze č. 2 
této Smlouvy (dále jen „Odborné služby“),

c) odchozích telefonních hovorů z kontaktního centra a odchozích SMS 
z kontaktního centra (dále jen „Mobilní služby“), specifikovaných v příloze č. 1 
Smlouvy,

d) provedení nezávislého posouzení Chytré karantény 2.0, jehož předmětem je:
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- nákres a popis datových toků, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení 
dostatečnosti personálního zabezpečení. Popis bude obsahovat seznam a 
obsah datových toků, jejich frekvence a formu předávání,

- provedení testování vzorku obsahu dat, zda odpovídá popisu a formě předání.
- popis účelu dat a návazných procesů a vyhodnocení jejich kritičnosti,
- analýza procesního řízení v oblasti zpracování osobních údajů s cílem 

identifikovat odchylky od požadavků regulace GDPR a vypracování přehledu 
nesouladů včetně jejich prioritizace,

(dále jen „Posouzení“), jehož písemným výstupem, jakožto nedílná součást 
provedení Posouzení, je nezávislá studie v českém jazyce.

Služba Systému, Odborné služby, Mobilní služby a Posouzení dohromady budou 
v této Smlouvě dále označovány jako „Předmět plnění“.

1.3 Předmětem této Smlouvy je i závazek Objednatele za řádně a včasně poskytnutý 
Předmět plnění zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

Článek 2
Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování Předmětu plnění

A. Místo, termín a způsob poskytování Předmětu plnění

2.1 Místo poskytování Předmětu plnění

a) Místem poskytování Služeb Systému je Česká republika.

b) Místem poskytování Odborných služeb je Česká republika, není-li Smluvními 
stranami sjednáno jinak.

c) Místem poskytování Mobilních služeb je Česká republika, není-li Smluvními 
stranami sjednáno jinak.

d) Místem provedení Posouzení, vč. předání analýzy dat je Česká republika, není- 
li Smluvními stranami sjednáno jinak.

2.2 Termín a způsob poskytování Předmětu plnění

Služba Systému

a) Služba Systému a/nebo Aplikace bude poskytována formou vzdáleného přístupu 
po celou dobu účinnosti této Smlouvy (s výjimkou mobilní Aplikace eRouška

dle čl. 1 odst. 1.2 písm. a) Smlouvy). Poskytovatel je povinen za tímto účelem 
poskytnout Objednateli veškeré přístupové údaje. Poskytovatel přístupové údaje 
poskytne Objednateli bezpečnou cestou.

b) Služba Systému bude poskytována formou služby přes webové rozhraní a 
provozována na serveru umístněném v prostředí Poskytovatele či jeho smluvního 
partnera.

c) Aplikace eRouška bude poskytována formou instalačních balíků na Apple Store 
a Google Play.
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d) Aplikace COVID mobilní info karta bude poskytována formou vhodnou ke stažení 

do mobilních telefonů Android a iOS.

e) Objednatel zajistí, že uživatelé Služby Systému budou uchovávat v tajnosti 
přístupové údaje jako Důvěrné informace dle čl. 3 odst. 3.1 a násl. Smlouvy.

f) Objednatel není oprávněn přístupové údaje ke Službě Systému, jakkoliv šířit, 
kopírovat nebo jiným způsobem umožnit jeho užívání jinými osobami bez 
předchozího prokazatelného písemného oznámení Poskytovateli, pro vyloučení 
pochybností berou Smluvní strany na vědomí, že pokud však dojde k překročení 
maximálního počtu uživatelů jednotlivých Aplikací uvedeném v příloze č. 1 
Smlouvy, bude Smluvními stranami uzavřený písemný dodatek ve Smlouvě.

g) Data Objednatele budou umístěna v databázích Služby Systému a Poskytovatel 
se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně provádět zálohu dat.

Odborné služby

h) Objednatel po podpisu této Smlouvy až do ukončení její účinnosti může na 
základě dílčí objednávky objednat Odborné služby postupem dle 2.3 Smlouvy, 
jejichž věcný rozsah a technická specifikace budou písemně schvalovány 
kontaktními osobami Poskytovatele ve věcech projektového řízení, uvedenými 
v čl. 3 odst. 3.71 a kontaktními osobami Objednatele ve věcech obchodních v čl.3 
odst. 3.72. smlouvy.

Mobilní služby

i) Mobilní služby budou Objednateli poskytovány za podmínek uvedených v příloze 
č. 1 Smlouvy.

Posouzení

j) Objednatel je povinen provést Posouzení dle čl. 1 odst. 1.2 písm. d) Smlouvy 
v termínu stanoveném na základě dohody Řídícího výboru (termín provedení 
Posouzení bude uvedený ve vzájemně odsouhlaseném zápisu z Řídícího 
výboru). Analýza dat v českém jazyce bude Objednateli předána v elektronické 
podobě. Posouzení se považuje za předané v okamžiku předání analýzy dat 
Objednateli do akceptačního řízení. Posouzení se považuje za provedené 
v okamžiku podpisu akceptačního protokolu.

2.3 Zadávání požadavků na realizaci dílčí objednávky Odborných služeb

a) Odborné služby mohou být realizovány výhradně na základě požadavku 
Objednatele, který je projednán v rámci v souladu s tímto článkem Smlouvy.

b) Objednatel bude předkládat požadavky na realizaci dílčí objednávky 
prostřednictvím kontaktní osoby Objednatele ve věcech projektového řízení, 
uvedené v čl. 3 odst. 3.72 Smlouvy. Písemný požadavek musí obsahovat 
minimálně detailní specifikaci zamýšleného obsahu a rozsahu, vč. očekávané 
pracnosti v MD.

c) Kontaktní osoba Poskytovatele ve věcech projektového řízení, uvedená v čl. 3
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odst. 3.71 Smlouvy, zajistí vyhodnocení požadavku na realizaci dílčí objednávky 
z hlediska náročnosti zpracování, termínu realizace, dopadu na Služby Systému, 
rizik a dalších významných skutečností a předloží návrh na realizaci dílčí 
objednávky Objednateli ke schválení. Poskytovatel do 5 pracovních dnů tento 
požadavek potvrdí nebo odmítne a to zejm. v případě, že Poskytovatel nebude 
mít dostatečnou personální kapacitu nebo zde existuje důvod přečerpání 
finančních prostředků sjednaných touto Smlouvou.

d) Po schválení návrhu na realizaci dílčí objednávky kontaktními osobami ve věcech 
obchodních, uvedenými v čl. 3 odst. 3.71 a 3.72 Smlouvy, zahájí Poskytovatel 
realizaci v souladu se schválenou dílčí objednávkou ve smyslu odst. 2.3 
Smlouvy.

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě písemných požadavků na realizaci dílčí 
objednávky, jež nesnesou odklad, bude Objednatel předkládat prostřednictvím 
kontaktní osoby Objednatele ve věcech projektového řízení, uvedené v čl. 3 odst. 
3.72 Smlouvy a tyto požadavky na realizaci budou obsahovat alespoň detailní 
specifikaci zamýšleného obsahu. Poskytovatel ve lhůtě odpovídající urgenci 
daného požadavku obsah posoudí a Objednateli prostřednictvím kontaktní osoby 
Objednatele ve věcech projektového řízení, uvedené v čl. 3 odst. 3.712 Smlouvy 
sdělí pracnost požadavku v MD a cenu nebo požadavek odmítne a to zejm. 
v případě, že Poskytovatel nebude mít dostatečnou personální kapacitu nebo zde 
existuje důvod přečerpání finančních prostředků sjednaných touto Smlouvou. 
Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu takto doručený návrh na 
realizaci dílčí objednávky akceptovat a/nebo odmítnout. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že pro tyto případy nebude aplikováno písm. b) a c) 
tohoto odstavce Smlouvy.

Cena Předmětu plnění

Celková cena za Předmět plnění činí je součtem cen za Službu systému, Odborné 
služby, Mobilní služby a Posouzení a činí maximálně 53 991 125 Kč (slovy: padesát 
tři miliony devět set devadesát jedna tisíc jedno sto dvacet pět korun českých) bez 
DPH. Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou. K cenám dle této Smlouvy bude 
připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Položkový a cenový rozpad Předmětu plnění je uvedený níže 
v odst. 2.5 až odst. 2.8 Smlouvy.

Cena Služby Systému je sjednána následovně:

a) měsíční cena za EPI Dashboard činí 451 208,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta 
padesát jedna tisíc dvě stě osm korun českých)

b) měsíční cena za komunikační nástroj kontaktního centra činí 1 057 268,- Kč bez 
DPH (slovy: jeden milion padesát sedm tisíc dvě stě šedesát osm korun českých) 
za předpokladu maximálního počtu uživatelů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy-

c) měsíční cena za vzpomínkové mapy vč. datových integrací činí 662 839,- Kč bez 
DPH (slovy: šest set šedesát dva tisíce osm set třicet devět korun českých) za 
předpokladu maximálního počtu uživatelů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy
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d) měsíční cena za mobilní aplikace eRouška činí 816 199,- Kč bez DPH (slovy: 

osm set šestnáct tisíc sto devadesát devět korun českých)

e) měsíční cena za integraci Mapy.cz je součástí měsíční ceny za komunikační 
nástroj kontaktního centra a vzpomínkové mapy,

f) měsíční cena za EA model a správu grafových dat činí 100 000,- Kč bez DPH 
(slovy: sto tisíc korun českých) za předpokladu maximálního počtu uživatelů 
uvedených v příloze č. 1 Smlouvy

g) měsíční cena za COVID mobilní info kartu aplikace eRouška činí 76 000,- Kč bez 
DPH (slovy: sedmdesát šest tisíc korun českých)

2.6 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že pokud bude Služba Systému poskytována 
jen po část kalendářního měsíce, bude Objednateli fakturována pouze alikvótní část 
měsíce, ve kterém mu byla Služba systému poskytnuta

2.7 Cena Odborných služeb vychází z jednotkových cen jednotlivých rolí, prostřednictvím 
kterých se budou Odborné služby poskytovat, přehled jednotkových cen je uvedený 
v příloze č. 2 Smlouvy.

2.8 Cena Mobilních služeb je stanovena následovně:

a) cena za odchozí telefonní hovory z kontaktního centra činí 0,34 Kč bez DPH 
(slovy: třicet čtyři haléřů) za minutu hovoru,

b) cena za jednu odchozí SMS z kontaktního centra činí 0,70 Kč bez DPH (slovy: 
sedmdesát haléřů)

2.9 Cena Posouzení činí 1 700 000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun 
českých).

2.10 Částka uvedená v odst. 2.4 Smlouvy představuje maximální částku, která zahrnuje 
maximální rozsah poskytování Předmětu plnění. Poskytovatel je oprávněn do 
daňového dokladu (dle čl. 2.15 Smlouvy) zahrnout pouze takový rozsah Předmětu 
plnění, který byl Objednatelem skutečně odebrán, přičemž cena za Službu Systému 
bude stanovena jako součet měsíčních cen za jednotlivé Aplikace dle odst. 2.5 
Smlouvy, cena Odborných služeb bude stanovena jako součin počtu poskytnutých MD 
a jednotkové ceny za 1 MD dle odst. 2.77 ve spojení s přílohou č. 2 této Smlouvy a 
cena Mobilních služeb dle odst. 2.8 Smlouvy bude stanovena jako součin počtu 
odchozích telefonních hovorů a jednotkové ceny za minutu hovoru dle odst. 2.8 písm.
a) Smlouvy, součin počtu odchozích SMS a jednotkové ceny za odchozí SMS dle odst. 
2.8 písm. b) Smlouvy. Cena Posouzení dle odst. 2.9 je stanovena jako jednorázová 
částka, která bude uhrazena po splnění podmínek níže.

C. Akceptace a platební podmínky Předmětu plnění

2.11 Smluvní strany se dohodly, že na konci každého kalendářního měsíce, v němž byla 
Služba Systému Objednateli poskytnuta, vyhotoví Poskytovatel akceptační protokol, 
který bude obsahovat rozsah poskytované Služby Systému. Poskytovatel se zavazuje 
akceptační protokol za příslušný kalendářní měsíc, v němž byla Služba Systému 
poskytována předložit Objednateli prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech 
projektového řízení uvedené v odst. 3.71 této Smlouvy k písemnému odsouhlasení
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nejpozději do pěti kalendářních dní od ukončení příslušného měsíce. Objednatel bere 
na vědomí, že pokud nebude Objednatelem akceptační protokol písemně potvrzený (tj. 
podepsaný) a/nebo se Objednatel k obsahu akceptačního protokolu písemně nevyjádří 
nejpozději do deseti kalendářních dnů od jeho předložení Poskytovatelem, je 
Objednatel povinen eskalovat Řídícímu výboru podpis akceptačního protokolu.
V případě, že do třiceti kalendářních dnů od předložení akceptačního protokolu 
Objednateli Poskytovatelem nedojde k podpisu akceptačního protokolu a/nebo se 
k jeho obsahu Řídící výbor nevyjádří je Poskytovatel oprávněn, z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatele, od této Smlouvy odstoupit; čl. 4 odst. 9 Smlouvy platí 
přiměřeně.

2.12 Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel na konci každého kalendářního měsíce, 
v němž jsou Objednateli poskytovány Odborné služby, vyhotoví měsíční výkaz práce 
(dále jen „Výkaz“), který bude obsahovat popis činností pracovníku Poskytovatele 
v rámci poskytovaných Odborných služeb s uvedením časového rozsahu 
poskytovaných Odborných služeb prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech 
projektového řízení uvedené v odst. 3.71 této Smlouvy. K akceptaci Odborných služeb 
za příslušný kalendářní měsíc dojde odsouhlasením a písemným potvrzením 
akceptačního protokolu Objednatelem. V případě, že poskytnutí Odborných služeb 
bude svým charakterem naplňovat znaky funkčního celku, k akceptaci Odborných 
služeb dojde po dodání funkčního celku v termínu sjednaném příslušnou dílčí 
objednávkou (dle odst. 2.3 Smlouvy). Akceptační protokol bude Poskytovatelem 
předložen Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů po ukončení každého 
kalendářního měsíce, v němž byly Odborné služby Objednateli poskytnuty a/nebo 
nejpozději do 5 kalendářních dnů od splnění termínu sjednaného dílčí objednávkou, 
není-li dohodnuto jinak. Součástí akceptačního protokolu bude Výkaz dle následujícího 
odstavce podepsaný oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Objednatel bere na 
vědomí, že pokud nebude Objednatelem akceptační protokol písemně potvrzený (tj. 
podepsaný) a/nebo se Objednatel k obsahu akceptačního protokolu písemně nevyjádří 
nejpozději do deseti kalendářních dnů od jeho předložení Poskytovatelem, je 
Objednatel povinen eskalovat Řídícímu výboru podpis akceptačního protokolu.
V případě, že do třiceti kalendářních dnů od předložení akceptačního protokolu 
Objednateli Poskytovatelem nedojde k podpisu akceptačního protokolu a/nebo se 
k jeho obsahu Řídící výbor nevyjádří je Poskytovatel oprávněn, z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatele, od této Smlouvy odstoupit; čl. 4 odst. 9 Smlouvy platí 
přiměřeně

2.13 Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel na konci každého kalendářního měsíce, 
v němž byly Mobilní služby Objednateli poskytnuty, vystaví na základě detailního 
výpisu Mobilních služeb akceptační protokol (detailní výpis Mobilních služeb bude 
Objednateli zaslán elektronicky prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech 
projektového řízení uvedené v odst. 3.71 této Smlouvy), který bude obsahovat 
množstevní rozsah zaslaných autentizačních SMS a odchozích hovorů z kontaktního 
centra a odchozích SMS z kontaktního centra za příslušný kalendářní měsíc. 
Poskytovatel se zavazuje akceptační protokol za příslušný kalendářní měsíc, v němž 
byla Mobilní služba poskytována předložit Objednateli prostřednictvím kontaktní osoby 
uvedení v odst. 3.71 této Smlouvy k písemnému odsouhlasení nejpozději do pěti 
kalendářních dní od ukončení příslušného měsíce. Objednatel bere na vědomí, že 
pokud nebude Objednatelem akceptační protokol písemně potvrzený (tj. podepsaný) 
a/nebo se Objednatel k obsahu akceptačního protokolu písemně nevyjádří nejpozději
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do deseti kalendářních dnů od jeho předložení Poskytovatelem, je Objednatel povinen 
eskalovat Řídícímu výboru podpis akceptačního protokolu. V případě, že do třiceti 
kalendářních dnů od předložení akceptačního protokolu Objednateli Poskytovatelem 
nedojde k podpisu akceptačního protokolu a/nebo se kjeho obsahu Řídící výbor 
nevyjádří je Poskytovatel oprávněn, z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatele, 
od této Smlouvy odstoupit; čl. 4 odst. 9 Smlouvy platí přiměřeně

2.14 Smluvní strany se dohodly, že po předání Posouzení Objednatel ověří úplnost, kvalitu 
a obsah analýzy dat a správnost údajů v rámci akceptačního procesu. Poskytovatel se 
zavazuje nejpozději do pěti kalendářních dní od dokončení Posouzení (dle odst. 2.2 
písm. i) Smlouvy) předložit Objednateli akceptační protokol prostřednictvím kontaktní 
osoby uvedení v odst. 3.71 této Smlouvy k písemnému odsouhlasení (tj. podpisu). 
Objednatel bere na vědomí, že pokud nebude Objednatelem akceptační protokol 
písemně potvrzený (tj. podepsaný) a/nebo se Objednatel k obsahu akceptačního 
protokolu písemně nevyjádří nejpozději do deseti kalendářních dnů od jeho předložení 
Poskytovatelem, je Objednatel povinen eskalovat Řídícímu výboru podpis 
akceptačního protokolu. V případě, že do třiceti kalendářních dnů od předložení 
akceptačního protokolu Objednateli Poskytovatelem nedojde k podpisu akceptačního 
protokolu a/nebo se kjeho obsahu Řídící výbor nevyjádří je Poskytovatel oprávněn, 
z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatele, od této Smlouvy odstoupit; čl. 4 odst. 
9 Smlouvy platí přiměřeně.

2.75 Platební podmínky Předmětu plnění

Cena za Předmět plnění poskytovaný na základě a v souladu s touto Smlouvu bude 
Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad bude 
zaslaný na kontaktní adresu Objednatele, uvedenou v záhlaví Smlouvy.

a) Právo na vystavení daňového dokladu a na zaplacení ceny Předmětu plnění 
vzniká:

• za poskytnutí Služby Systému podepsáním akceptačního protokolu oběma 
stranami Smlouvy, přílohou faktury je kopie akceptačního protokolu 
podepsaná oběma Smluvními stranami dle odst. 2.11 Smlouvy. Za den 
uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu akceptačního 
protokolu oběma Smluvními stranami;

• za poskytnutí Odborných služeb písemným potvrzení akceptačního 
protokolu oběma Smluvními stranami dle odst. 2.12 Smlouvy. Přílohou 
faktury je kopie akceptačního protokolu, vč. Výkazu. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje den podpisu akceptačního protokolu;

• za poskytnutí Mobilních služeb podepsáním akceptačního protokolu oběma 
stranami Smlouvy, přílohou faktury je kopie akceptačního protokolu 
podepsaný oběma Smluvními stranami dle odst. 2.13 Smlouvy. Přílohou 
faktury je kopie akceptačního protokolu. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje den podpisu akceptačního protokolu oběma Smluvními 
stranami.

• Za provedení Posouzení podepsáním akceptačního protokolu oběma 
stranami Smlouvy, přílohou faktury je kopie akceptačního protokolu 
podepsaného oběma Smluvními stranami dle odst. 2.14 Smlouvy. Za den
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uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu akceptačního 
protokolu oběma Smluvními stranami.

b) Daňový doklad musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanovení 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, náležitosti obchodních listin dle ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

c) Daňový doklad je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného 
doručení Objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den odeslání příslušné 
částky z účtu Objednatele.

d) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena 
v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, a to do 10 kalendářních dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 
splatností. Po opravě faktury Poskytovatelem běží nová lhůta splatnosti 30 
kalendářních dnů, resp. 60 kalendářních dnů v případě faktur, u kterých Smluvní 
strany stanovily delší splatnost.

e) Veškeré platby podle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním 
převodem v české měně.

D. Licence, vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

2.16 Poskytováním Služby Systému poskytuje Poskytovatel Objednateli oprávnění užít 
Službu Systému (pro vyloučení pochybností se tento odstavec vztahuje i na jednotlivé 
Aplikace s výjimkou Aplikace eRouška):

a) nevýhradní, časově omezenou licenci, tj. po dobu splnění účelu této Smlouvy dle 
čl. 1 Smlouvy,

b) licence v množstevním rozsahu uvedeném v Příloze 1 této Smlouvy,

c) územně neomezenou licenci a rozsahem užití (tj. výkon majetkových práv), pro 
tento Předmět plnění obvyklý pouze pro účel, pro který je tato Smlouva uzavřena, 
pro vyloučení pochybností není Objednatel oprávněn Systém služby a/nebo 
Aplikaci užít v rozsahu dle § 12 odst. 4 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále 
jen „autorský zákon“) a dále Objednatel není oprávněn dle svého uvážení do 
Systému služby a/nebo Aplikace zasahovat, zapracovávat je do dalších 
autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to 
i prostřednictvím třetích osob; porušení této povinnosti Objednatelem zakládá 
porušení této Smlouvy podstatným způsobem a Poskytovatel je oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit,

d) Objednatel není oprávněn licenci postoupit a/nebo udělit podlicenci jakékoliv třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele,

e) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že rozsah užívacích práv dle odst. 2.16 
Smlouvy se vztahuje i na případné customizace, úpravy Služby Systému a/nebo 
jednotlivé Aplikace.

2.17 S ohledem na to, že součástí Služby Systému je Aplikace eRouška, která je tzv. „open 
source software“, je Poskytovatel povinen pro Objednatele zajistit licenci dle podmínek
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uveřejněných na https://github.com/covid19cz (MIT Licence). Zdrojový kód ke dni 
účinnosti Smlouvy je dostupný na https://github.com/covid19cz. Objednatel bere na 
vědomí, že uvedená adresa může být změněna, o čemž bude Objednatel 
Poskytovatelem informován.

2.18 Objednatel je oprávněn veškeré výstupy Odborných služeb (analytické dokumenty, 
reporty, manuály, školící dokumenty, provozní dokumentace apod.) Poskytovatele 
považované za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále jen „Autorská díla“) 
užívat dle níže uvedených podmínek:

a) Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k Autorskému 
dílu, tj. podpisem akceptačního protokolu užívat toto Autorské dílo 
v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi známými způsoby 
užití a s časově neomezeným rozsahem. Součástí licence je neomezené 
oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského 
díla tvořícího součást výstupu Odborných služeb a dle svého uvážení do něj 
zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl 
souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytovatel 
prohlašuje a nese odpovědnost za to, že k tomuto způsobu užití byl autory 
Autorských děl udělen Objednateli souhlas. Objednatel je bez potřeby 
jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci 
k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě 
postoupit. Licence k Autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní a 
neomezená. Objednatel není povinen licenci využít.

b) Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Odborných služeb 
vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li 
se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn 
vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich 
výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv 
změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Odborných služeb je 
stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou 
v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

c) Pro vyloučení pochybností se za výstupy z Odborných služeb nepovažují 
customizace a úpravy Služby Systému apod.

2.19 Objednatel je oprávněn ke dni podpisu akceptačního protokolu dle odst. 2.14 Smlouvy 
k nevýhradnímu výkonu práva užít analýzu dat jako výstup z Posouzení, a to 
v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi známými způsoby užití 
a s časově neomezeným rozsahem. Součástí licence je neomezené oprávnění 
Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny analýzy dat tvořícího 
součást provedeného Posouzení a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat 
ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a 
to i prostřednictvím třetích osob.

2.20 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem 
hmotným součástem výstupů Odborných služeb předaných Objednateli v souvislosti s 
plněním na základě a v souladu s touto Smlouvou přechází na Objednatele dnem jejich 
předání Objednateli, a to na základě akceptačního protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran ve smyslu odst. 2.112 Smlouvy.
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2.21 Smluvní strany se zavazují nejméně dva měsíce před skončení této Smlouvy zahájit 

jednání o dalším využití a/nebo předání Služby Systému Objednateli.

Článek 3
Obecná ustanovení

A. Mlčenlivost

3.1 Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech 
a informacích při plnění předmětu této Smlouvy, bez ohledu na to, zda budou 
některou Smluvní stranou označené za důvěrné dle § 1730 Občanského zákoníku a 
dle dalších právních předpisů, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti (dále společně jako „Důvěrné informace“).

3.2 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace druhé Smluvní strany jiným 
subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu bez 
předchozího písemného souhlasu. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit 
je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni 
plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi 
v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto 
osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 
To neplatí, pokud mají být Důvěrné informace zpřístupněné pouze za účelem plnění 
Smlouvy nebo na základě obecného závazného předpisu.

3.3 Smluvní strany budou za Důvěrné informace považovat též veškeré informace 
vzájemně poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě, ať již v ústní, písemné, 
grafické, elektronické či jiné formě, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti 
s touto Smlouvou, a to bez ohledu, zda jsou nebo nejsou označené za Důvěrné 
informace.

3.4 Poskytovatel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne žádné 
informace o plnění z této Smlouvy, principech, konstrukci a způsobech použití 
jednotlivých nástrojů a služeb třetím osobám. Uvedenou povinnost zajistí 
Poskytovatel i u svých Subdodavatelů.

3.5 V případě porušení obchodního tajemství třetí stranou ve smyslu § 2985 Občanského 
zákoníku, použijí Smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.

3.6 Povinnost plnit ustanovení tohoto článku této Smlouvy se nevztahuje na informace, 
které byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení:

a) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti 
jedné ze Smluvních stran;

b) příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana;

c) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním 
orgánem na základě zákona;
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d) Smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti 

(např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv 
nebo plnění povinností stanovených právními předpisy.

3.7 Povinnost mlčenlivosti dle ustanovení tohoto článku této Smlouvy trvá bez ohledu na 
ukončení platnosti této Smlouvy.

3.8 V případě, že se kterákoliv Smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude 
mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací neoprávněné 
osobě, je povinna o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou Smluvní 
stranu.

3.9 Smluvní strany se zavazují, že budou-li Důvěrné informace, které jsou nezbytné pro 
plnění povinností dle této Smlouvy, obsahovat údaje podléhající režimu zvláštní 
ochrany dle 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) (dále jen „GDPR“) a dle zák. č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou důsledně dodržovat 
důvěrnost a tajnost těchto údajů, a to i dle písm. B) článku 3 Smlouvy.

3.10 Pokud bude druhé smluvní straně uděleno předchozí písemné svolení 
ke zpřístupnění Důvěrných informací, zajistí smluvně ochranu Důvěrných informací 
tak, aby byla minimálně na stejné úrovni, jakou sama poskytuje. Důvěrné informace 
je Poskytovatel oprávněn poskytnout či zpřístupnit i bez souhlasu Objednatele svému 
zakladateli ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů.

3.11 Předávání Důvěrných informací bude probíhat dle volby Objednatele buď osobně 
formou protokolárního předání hmotných nosičů, na kterých budou Důvěrné 
informace zachyceny, nebo elektronickou formou. Důvěrné informace v elektronické 
podobě musí být bezpečně zašifrované při přenosu po datové síti nebo při uložení na 
datovém médiu. Použité kryptografické prostředky musí být v souladu s ustanovením 
§ 19 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále 
jen „VyKB “) a další řídící dokumentací v oblasti kybernetické bezpečnosti 
Objednatele, byla-li prokazatelně zpřístupněna Poskytovateli

B. Ochrana osobních údajů

Obecné zásady zpracování osobních údajů subjektů údajů

3.12 Poskytovatel bude prostřednictvím poskytovaného Předmětu plnění dle této Smlouvy 
zpracovávat osobní údaje dle pokynů Objednatele. Tato Smlouva se považuje i za 
smlouvu o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění, 
kdy Poskytovatel bude v roli zpracovatele a Objednatel bude v roli správce.

3.13 Osobní údaje budou na základě této Smlouvy zpracovávány manuálně 
a automatizovaně.

3.14 Účel a výčet zpracovávaných osobních údajů je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.
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3.15 Správce tímto pověřuje zpracovatele ve smyslu § 34 zákona č. 110/2019 Sb. zákona 

o zpracování osobních údajů, respektive ve smyslu čl. 28 GDPR, zpracováním 
osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy.

3.16 Pověření dle odst. 3.13 této Smlouvy se vztahuje i na subdodavatele s tím, že 
Poskytovatel výslovně prohlašuje, že pokud do zpracování osobních údajů zapojí 
dalšího subdodavatele, bude tento poskytovat dostatečné záruky zavedení vhodných 
technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování osobních údajů 
splňovalo GDPR a zaváže jej smlouvou ke stejným povinnostem, které má ve vztahu 
k Objednateli, v důsledku čeho se subdodavatelé Poskytovatele stanou dalšími 
zpracovateli ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR. Poskytovatel je povinen informovat 
Objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších osob 
nebo zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout mu příležitost vyslovit vůči 
těmto změnám námitky. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že v případě, pokud dále 
zapojený subdodavatel poruší své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, 
odpovídá Objednateli za plnění těchto povinností.

3.17 Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel 
zavazuje plnit po dobu účinnosti této Smlouvy, pokud z ustanovení této Smlouvy 
nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

3.18 Poskytovatel je povinen při zpracování postupovat s řádnou péčí.

3.19 Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky této 
smlouvy a v souladu s povinnostmi uloženými GDPR zpracovateli osobních údajů, 
vč. zejména následujících závazků:

3.19.1 zohledňovat povahu zpracování,

3.19.2 být nápomocen při vyřizování žádostí subjektu údajů,

3.19.3 být nápomocen v plnění povinností dle čl. 32 až 36 GDPR,

3.19.4 poskytovat Správci a Objednateli veškeré informace potřebné k doložení 
skutečnosti, že byly splněny povinnosti dle čl. 28 GDPR,

3.19.5 umožnit audity, vč. inspekcí prováděných Správcem, Objednatelem či jimi 
pověřenými osobami a poskytnout součinnost u těchto auditů.

3.20 Poskytovatel se zavazuje zajistit výmaz osobních údajů ve lhůtách stanovených 
Správcem.

3.21 V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli 
protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré 
osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li od Objednatele jiné 
pokyny.

3.22 Poskytovatel je povinen dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl újmu na svých 
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu 
subjektů údajů před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života 
a zajistit veškerá práva subjektu údajů, která je z pozice zpracovatele povinen 
zajišťovat dle GDPR.
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3.23 Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu vyplývají z GDPR 

a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro tyto osoby příslušným 
orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek 
nebo doporučení vydaných v budoucnu. Za účelem plnění povinností dle tohoto 
článku Smlouvy se Objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat 
Poskytovateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná Správcem 
nebo příslušnými orgány státní správy.

3.24 Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené GDPR, je 
povinen na to Objednatele neprodleně upozornit.

3.25 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) či 
jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů 
Poskytovatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany ÚOOÚ či jiného 
správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Poskytovatelem, je 
Poskytovatel tuto skutečnost povinen okamžitě oznámit Objednateli a poskytnout mu 
veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích 
takového řízení.

3.26 Poskytovatel není oprávněn osobní údaje subjektů údajů jím zpracovávané či k nimž 
mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, 
činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění 
jeho povinností dle této Smlouvy.

3.27 Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování 
povinností dle tohoto článku Smlouvy zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní 
údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či 
doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky 
pověřené osoby.

Záruky technického a organizačního zabezpečení osobních údajů subjektů údajů

3.28 Poskytovatel je povinen zabezpečit řádnou technickou a organizační ochranu 
zpracovávaných osobních údajů a výslovně prohlašuje, že zavede vhodná technická 
a organizační opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky 
GDPR.

3.29 Poskytovatel je povinen při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních 
údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém a 
organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v tomto článku této 
Smlouvy.

3.30 Poskytovatel se zavazuje zajistit taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani 
částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými 
osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu s touto Smlouvou. 
Poskytovatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly 
osobní údaje předány.

3.31 Poskytovatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:

3.31.1 Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které
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budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru 
k Poskytovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou 
osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny 
zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti 
se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „pověřené 
osoby“). Splnění této povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, 
zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních 
smluvních ujednání.

3-31.2 Zaměstnanci Poskytovatele a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní 
údaje dle této Smlouvy, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek 
a v rozsahu Objednatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvy a 
GDPR, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu 
po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob. Splnění 
této povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména vydáním 
svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních 
ujednání.

3.31.3 Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně 
na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li 
se o osobní údaje v elektronické podobě.

3.31.4 Při zpracování osobních údajů v jiné, než elektronické podobě budou osobní 
údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých 
budou mít přístup výlučně pověřené osoby.

3.31.5 Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro 
účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto 
Smlouvou.

3.32 Poskytovatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního 
zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

3.33 Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená 
technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR, 
jinými právními předpisy a předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména 
za:

3.33.1 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají 
bezprostřední přístup k osobním údajům;

3-33.2 zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům 
a k prostředkům pro jejich zpracování;

3.33.3 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; a

3.33.4 opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

3.34 V případě zjištění porušení záruk dle této Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit
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stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.

3.35 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Poskytovatel v rámci 
opatření podle předchozích odstavců povinen také:

3.35.1 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů 
používaly pouze pověřené osoby;

3.35.2 zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro 
automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním 
údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních 
uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

3.35.3 pořizovat a uchovávat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, 
kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak 
zpracovány, a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

3.36 Poskytovatel se zavazuje, že přijme všechna opatření k zabezpečení zpracování 
případně včetně:

3.36.1 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost 
systémů a služeb zpracování;

3.36.2 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

3.36.3 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti 
zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti 
zpracování.

Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

3.37 Poskytovatel je povinen v případě porušení zabezpečení osobních údajů dle čl. 33 
nebo 34 GDPR dodržovat jednotlivá ustanovení tohoto článku.

3.38 Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, informovat
Objednatele o všech případech porušení zabezpečení osobních údajů, které musí být 
dle čl. 33 a 34 GDPR oznamovány ÚOOÚ nebo subjektu údajů.

3.39 Poskytovatel poskytne dále Správci a Objednateli na jejich žádost veškeré informace, 
které budou považovat za nutné k řádnému posouzení porušení zabezpečení 
osobních údajů, minimálně však informace uvedené v čl. 33 odst. 3 GDPR.

3.40 Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli v případě potřeby neprodleně 
veškerou součinnost při poskytování dodatečných informací o porušení zabezpečení 
osobních údajů ÚOOÚ a subjektům údajů.

3.41 Poskytovatel se zavazuje vypracovat plán postupu pro případ porušení zabezpečení 
osobních údajů. Tento plán předloží Poskytovatel na požádání Objednateli. 
Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o veškerých podstatných změnách 
tohoto plánu.

3.42 Poskytovatel je povinen vést podrobnou evidenci veškerých případů porušení
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zabezpečení osobních údajů bez ohledu na skutečnost, zda tyto představují riziko pro 
práva a svobody fyzických osob, s uvedením skutečností, které se týkají daného 
porušení, jeho účinků a přijatých nápravných opatření. Tato evidence musí obsahovat 
minimálně informace uvedené v čl. 33 odst. 3 GDPR a Poskytovatel je povinen 
poskytnout ji Objednateli a Správci na jejich žádost.

3.43 Jestliže vznikne v souvislosti se zajištěním ochrany osobních údajů podle právních 
předpisů uvedených v této kapitole 1 nebo dle stanoviska ÚOOÚ nebo Evropského 
sboru pro ochranu osobních údajů potřeba uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo 
zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout veškerou součinnost 
nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy a k uzavření 
takového dodatku, resp. smlouvy.

C. Subdodavatelé

3.44 Poskytovatel je oprávněný realizovat Předmět plnění prostřednictvím Subdodavatelů, 
a je povinen zajistit, aby všichni Subdodavatelé měli platná příslušná oprávnění, 
certifikace, licence, odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou 
nezbytné pro poskytování příslušných částí Předmětu plnění dle jejich smluv s 
Poskytovatelem. Poskytovatel, jakožto zpracovatel osobních údajů se zavazuje vždy 
písemně, prostřednictvím kontaktních osob ve věcech ochrany osobních údajů 
uvedených v čl. 3.71 a 3.72 Smlouvy informovat Objednatele o dalším zpracovateli 
osobních údajů.

3.45 Poskytuje-li Poskytovatel Objednateli plnění dle této Smlouvy prostřednictvím 
Subdodavatele, je za veškerá taková plnění Subdodavatele odpovědný Poskytovatel 
sám, jako kdyby tato plnění byla poskytována Poskytovatelem. Žádná 
Subdodavatelská smlouva nezakládá smluvní vztahy mezi Objednatelem a 
Subdodavatelem.

D. Migrace dat

3.46 Objednatel se zavazuje Poskytovateli písemně, na základě oběma Smluvními 
stranami podepsaného předávacího protokolu kontaktními osobami dle odst. 3.71 a 
3.72 Smlouvy, předat všechny údaje a data (vč. údajů osobních), se kterými bude 
v rámci plnění této Smlouvy nakládáno. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel 
nenese jakoukoliv odpovědnost za neúplnost/nesprávnost/ztrátu údajů a dat do doby 
podpisu předávacího protokolu dle tohoto odstavce. Z předávacího protokolu bude 
zřejmé množství předávaných dat a údajů a jejich forma.

3.47 Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a třetími 
osobami za účelem plynulého a řádného převedení dat systému Objednatele 
nahrazujícího Služby Systému či jejich příslušné části, tj. Aplikace, na nového 
poskytovatele, ke kterému dojde nebo má dojít po skončení účinnosti této Smlouvy. 
Poskytovatel s Objednatelem budou postupovat tak, aby k migraci došlo nejpozději 
do 2 měsíců od ukončení této Smlouvy. Činnost Poskytovatele při migraci dat je 
součástí Odborných služeb.

3.48 Smluvní strany se dohodly, že po migraci dat budou veškerá data Poskytovatelem 
smazána. V případě, se Objednatel rozhodne data nemigrovat je Poskytovatel 
povinen smazat data do 6 měsíců od ukončení této Smlouvy, přičemž Poskytovatel
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předá uplynutím výše uvedené lhůty Objednateli seznam dat ve strojově čitelném 
formátu dle specifikace Objednatele, nevyzve-li jej písemně Objednatel k likvidaci dat 
dříve.

3.49 Smluvní strany berou na vědomí, že provozní dokumentace bude Poskytovatelem 
zpracována na základě realizace dílčích objednávek dle odst. 2.3 Smlouvy. 
Poskytovatel se zavazuje veškerou provozní dokumentaci dodanou Objednateli na 
základě realizace dílčí objednávky aktualizovat ke dni skončení této Smlouvy a 
Poskytovatel pro tento účel postupuje Objednateli oprávnění užít provozní 
dokumentaci v rozsahu nezbytně nutném k její aktualizaci. Pro vyloučení pochybností 
se sjednává, že na novou, aktualizovanou provozní dokumentaci se bude vztahovat 
licenční ujednání dle čl. 2 odst. 2.18 Smlouvy.

E. Garantovaná dostupnost Služby Systému (SLA)

3.50 Poskytovatel garantuje dostupnost Služby Systému dle parametrů uvedených 
v příloze 4 Smlouvy pro každou Aplikaci zvlášť.

F. Sankce

3.51 V případě, že v průběhu účinnosti této Smlouvy není Služba Systému a/nebo 
jednotlivé Aplikace poskytována v souladu s SLA dle přílohy č. 4 Smlouvy, má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši, která je uvedena v příloze č. 4 Smlouvy. 
V případě nenaplnění SLA vícero Aplikací se výše smluvní pokuty za nenaplnění SLA 
jednotlivých Aplikací sčítá.

3.52 V případě prodlení Poskytovatele s provedením Posouzení v termínu sjednaném v čl. 
2 odst. 2.2 písm. i) Smlouvy je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Posouzení bez DPH, a to za každý započatý 
den prodlení.

3.53 V případě neposkytnutí součinnosti dle čl. 2 odst. 2.11 a/nebo 2.12 a/nebo 2.13 
a/nebo 2.14 Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: stotisíc korun českých) za 
každé jednotlivé neposkytnutí součinnosti.

3.54 V případě porušení kterékoli povinnosti týkající se ochrany Důvěrných informací 
a/nebo ochrany osobních údajů a/nebo porušení povinnosti dle článku 3.4 této 
Smlouvy dle této Smlouvy je porušující Smluvní strana, která povinnost porušila, 
povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto 
tisíc korun českých) za každé jednotlivé prokázané porušení povinnosti.

3.55 V případě porušení povinností dle čl. 2 odst. 2.16 písm. c) a/nebo d) a/nebo povinnosti 
vyplývající z přílohy č. 5 Smlouvy Objednatelem, je Poskytovatel oprávněn požadovat 
po Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení.

3.56 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je 
Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z ceny fakturované příslušnou fakturou bez DPH, a to za každý, byť jen započatý den 
prodlení.

3.57 Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká

Stránka 18 z 26



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

O NAKIT
povinnost Smluvních stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou.

3.58 Vyúčtování smluvní pokuty/úroků z prodlení - penalizační faktura, musí být druhé 
Smluvní straně zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 
třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury. Úhrada smluvní 
pokuty/úroků z prodlení se provádí bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní 
strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany.

G. Odpovědnost za újmu

3.59 Škody, které prokazatelně vzniknou v příčinné souvislosti s činností Poskytovatele či 
Objednatele dle této Smlouvy, se Smluvní strany zavazují zaplatit druhé Smluvní 
straně na základě samostatné faktury mající náležitosti daňového dokladu. Podmínky 
pro uplatnění nároku na náhradu škody a vystavení příslušného daňového dokladu 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3.60 Poskytovatel je oprávněn poskytnout Předmět plnění samostatně nebo i 
prostřednictvím Subdodavatele, přičemž takto dodaný Předmět plnění se posuzuje 
jako by jej Poskytovatel provedl sám. Poskytovatel odpovídá za způsobenou škodu 
rovněž v případě, že část Předmětu plnění bude dodána prostřednictvím 
Subdodavatele.

3.61 Jestliže vznikne na straně Poskytovatele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 
Občanského zákoníku, Poskytovatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o 
této skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně 
Objednatelem, bude Poskytovatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících 
ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat 
alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by 
podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než třicet (30) kalendářních dnů, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3.62 Žádná Smluvní strana není povinna k náhradě škody, prokáže-li, že jí ve splnění 
povinnosti z této Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k odvrácení a překonání výše uvedených překážek.

3.63 Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku, je Smluvní strana povinna o vzniku, důsledcích, 
povaze a zániku takové překážky druhou Smluvní stranu neprodleně informovat. 
Zpráva musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana 
o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po 
zániku takové překážky povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči 
druhé Smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která 
uplynula v důsledku takového prodlení. Pokud překážka nepomine do 3 pracovních 
dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou Smluvních stran se sejdou za 
účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.

3.64 Smluvní strany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu škody (újmy)
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písemně vyzvou povinnou Smluvní stranu k jednání o způsobu stanovení výše škody, 
a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Smluvní strana prokazatelně 
dozví o vzniku škodní události.

3.65 Smluvní strany se dohodly, že povinnost Poskytovatele k náhradě škody (újmy) je 
limitována maximální cenou uvedenou v čl. 2.4 Smlouvy. Toto omezení se neuplatní 
u těch nároků, u nichž § 2898 Občanského zákoníku limitaci výše škody (újmy) 
neumožňuje.

H. Další práva a povinnosti Smluvních stran, součinnost

3.66 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost 
nezbytnou pro řádné naplnění předmětu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 
informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které 
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Smlouvy.

3.67 Poskytovatel se v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy zavazuje zejména:

3.67.1 poskytnout Objednateli Předmět plnění řádně a včas, nestranně a 
s vynaložením náležité odborné péče, podle svých nejlepších odborných 
znalostí a schopností, v souladu s právním řádem České republiky 
a se Smlouvou;

3.67.2 včas požádat Objednatele o poskytnutí nezbytné součinnosti, zejm. o 
poskytnutí informace či dokladu, která bude nutná pro poskytování Předmětu 
plnění

3.67.3 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách 
plnění, byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích 
orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by 
mohly plnění této Smlouvy ovlivnit;

3.67.4 činit všechna potřebná opatření k tomu, aby jeho činností nedošlo ke škodám 
na majetku Objednatele či jiné újmě jeho pracovníků nebo třetích stran, 
anebo k poškození zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob, jimž by 
Objednatel za takto způsobenou újmu odpovídal.

3.67.5 udržovat v platnosti všechny licence, souhlasy, povolení a další oprávnění 
požadována právními předpisy platnými pro poskytování Předmětu plnění 
dle této Smlouvy a nehrozí, že by platnost takových licencí, souhlasů, 
povolení či oprávnění byla před skončením účinnosti této Smlouvy ukončena, 
a dále že poskytnutí Předmětu plnění Objednateli není v rozporu s jakýmkoliv 
právem třetí osoby na jakoukoliv ochranu duševního vlastnictví, obchodní 
firmy či hospodářské soutěže.

3.67.6 Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli podklady nezbytné 
k řádnému poskytování Předmětu plnění a Objednatel je povinen tyto 
podklady Poskytovateli poskytnout, má-li je k dispozici. Veškeré tyto 
podklady budou Poskytovateli předány na základě předávacího protokolu.

3.67.7 Pracovníci Poskytovatele zajišťující dostupnost, provoz, správu a řešení 
chybových stavů Služeb Systému dle této Smlouvy jsou oprávněni se 
seznamovat s daty Objednatele obsaženými v Chytré Karanténě 2.0, pouze
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však v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování Služby Systému dle této 
Smlouvy a bez možnosti do nich zasahovat (bez možnosti editace dat).

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost, které je nutná k řádnému a 
včasnému poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy, zejména:

3.68.1 umožnit Poskytovateli bezodkladně po uzavření této Smlouvy přístup ke 
všem informacím, dokumentům a pokladům nezbytným pro poskytnutí 
Předmětu plnění dle této Smlouvy v držení Objednatele, a to na základě 
fyzického předání na základě předávacího protokolu, a je v případě potřeby 
povinen po celou dobu účinnosti Smlouvy udržovat v platnosti licence, 
souhlasy, povolení a další oprávnění v souvislosti s poskytováním Předmětu 
plnění;

3.68.2 nezamlčet Poskytovateli žádné informace, které jsou zřejmě relevantní 
pro poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy.

3.69 V rámci řádného plnění předmětu Smlouvy mají obě Smluvní strany zejména 
následující práva a povinnosti:

3.69.1 vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy;

3.69.2 neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozícím vzniku 
překážky mající významný vliv na řádné a včasné plnění dle této Smlouvy;

3.69.3 poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace 
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění dle této Smlouvy;

3.69.4 plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení 
s plněním a splatností jednotlivých peněžních závazků;

3.70 V případě prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti 
a/nebo porušení povinností Objednatele dle této Smlouvy není oprávněná Smluvní 
strana v prodlení s plněním svých závazků podle Smlouvy a veškeré lhůty se o 
prokazatelné prodlení povinné Smluvní strany prodlužují; to neplatí v případech, kdy 
prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany povinné Smluvní strany bylo vyvoláno 
v přímé příčinné souvislosti s prokazatelným neposkytnutím součinnosti nebo 
prodlením ze strany oprávněné. Objednatel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými 
povinnostmi vyplývajícími ze smluvního vztahu, nepřevezme řádně nabídnuté plnění 
nebo neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby Poskytovatel mohl splnit svůj 
závazek. Poskytovatel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími ze smluvního vztahu, nepředá řádné a bezvadné plnění nebo 
neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby Objednatel mohl splnit svůj závazek.

I. Kontaktní osoby Poskytovatele

3.71 Kontaktními osobami ve věcech projektového řízení, vč. podpisu akceptačních 
protokolů a protokolu o předání údajů jsou:
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Mail:

Kontaktní osoby ve věcech ochrany osobních údajů jsou:

Kontaktní osoby ve věcech obchodních jsou:

Tel:
Mail:

J. Kontaktní osoby Objednatele

3.72 Kontaktními osobami ve věcech projektového řízení jsou:

Tel:
Mail:

Kontaktní osoby ve věcech ochrany osobních údajů jsou:

Tel:
Mail:

Kontaktní osoby ve věcech obchodních, vč. podpisu akceptačních protokolů 
a protokolu o předání údajů, jsou:

Mail:

3.73 Obě Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby uvedené 
v čl. 3. odst. 3.71 a 3.72 této Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, 
přičemž změna je účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé 
Smluvní straně.

K. Kybernetická bezpečnost

3.74 Poskytovatel podpisem této Smlouvy akceptuje, že správcem softwarových nástrojů 
Služby Systému, ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o 
změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“), je Ministerstvo zdravotnictví. Správce 
softwarových nástrojů Služby Systému stanovil, že softwarové nástroje Služby 
Systému musí splňovat bezpečnostní požadavky shodné, jako významný informační 
systém (dále jen „VIS“) dle ZoKB.
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3.75 Poskytovatel podpisem této Smlouvy akceptuje, že je provozovatelem softwarových 

nástrojů Služby Systému ve smyslu ZoKB. Poskytovatel podpisem této smlouvy dále 
akceptuje, že je pro správce softwarových nástrojů Služby Systému významným 
dodavatelem ve smyslu VyKB.

3.76 Poskytovatel podpisem této Smlouvy akceptuje, že na poskytované plnění dle této 
Smlouvy ve prospěch softwarových nástrojů Služby Systému, jsou kladeny 
bezpečnostní požadavky stejné jako na významný informační systém (VIS) dle ZoKB, 
a současně se zavazuje k zavedení a dodržování veškerých souvisejících 
bezpečnostních opatření požadovaných ZoKB, VyKB a řídící dokumentací systému 
řízení bezpečnosti informací Ministerstva zdravotnictví, a to minimálně po dobu plnění 
dle této Smlouvy.

3.77 Smluvní strany se dále zavazují dodržovat bezpečnostní požadavky specifikované 
v příloze č. 5 Smlouvy.

Článek 4
Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

4.1 Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. 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.

4.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2020.

Tato Smlouva se co do části poskytování mobilní Aplikace COVID mobilní info karta 
uzavírá na dobu dvou měsíců od účinnosti Smlouvy, není-li Smluvními stranami 
sjednáno jinak.

Tato Smlouva co do částí provedení Posouzení dle čl. 1 odst. 1.2 písm. d) Smlouvy 
skončí provedením Posouzení v termínu sjednaném dle čl. 2 odst. 2.2 písm. i) 
Smlouvy.

4.3 Tuto Smlouvu a/nebo i poskytování jednotlivých Aplikací lze předčasně ukončit 
písemnou dohodou nebo odstoupení od této Smlouvy nebo existencí jiného právního 
jednání (např.: uzavřením licenční smlouvy na Aplikaci) to vše za níže uvedených 
podmínek.

4.4 Smlouvu a/nebo i poskytování jednotlivých Aplikací lze předčasně ukončit písemnou 
dohodou Smluvních stran, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku 
stanovenému v takové dohodě; nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak 
tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takové dohody.

4.5 Poskytovatel a Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvy a/nebo její část, tj. 
vypovědět poskytování kterékoliv Aplikace dle čl. 1 odst. 1.2 písm. a) Smlouvy a/nebo 
část Předmětu plnění, ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž výpovědní lhůta se 
počítá od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi na adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
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4.6 Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem, které zakládá právo Objednatele 

na odstoupení od Smlouvy, se považuje zejména porušení jakékoliv povinnosti 
Poskytovatele dle této Smlouvy.

4.7 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku Poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na Poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) Poskytovatel vstoupí do likvidace;

d) Poskytovatel pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy 
pro provádění činností, k nimž se podle této Smlouvy zavazuje;

e) Poskytovatel nedodrží při plnění této Smlouvy relevantní právní předpisy, 
technické normy, dokumentaci schválenou Objednatelem nebo podmínky 
rozhodnutí orgánů státní správy či samosprávy;

f) Poskytovatel bude v prodlení se splněním své povinnosti, které bude znamenat 
podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení 
bude Objednatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně 
poskytnuté přiměřené lhůtě.

4.8 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě porušení povinností
Objednatelem, které zakládá podstatné porušení Smlouvy a/nebo je Objednatel 
v prodlení se zaplacením splatné faktury po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, 
kterou mu ktomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, 
přičemž tato dodatečná lhůta nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů od doručení 
takové výzvy Objednateli.

4.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy a/nebo její části, pro 
vyloučení pochybností, budou v tomto postupovat v souladu s čl. 3 odst. 3.22 
Smlouvy. Poskytovatel rovněž vystaví fakturu za Předmět plnění poskytovaný do 
okamžiku ukončení této Smlouvy. Bude-li ze strany Poskytovatele vypovězena pouze 
část Smlouvy, bude tato skutečnost zohledněna ve fakturaci v souladu s touto 
Smlouvou.

4.10 Ukončením účinnosti Smlouvy a/nebo Aplikace nejsou dotčena ustanovení týkající se 
smluvní pokuty, úroku z prodlení, náhrady škody a jiných nároků a jiných 
přetrvávajících závazků, avšak je Objednatel oprávněn na základě a v souladu 
s ustanoveními této Smlouvy i nadále poskytovat Odborné služby k Aplikacím, které 
již nejsou Objednateli poskytovány na základě a v souladu s touto Smlouvou.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

5.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Platnost této
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smlouvy nastává dnem podpisu Smlouvy Smluvními stranami a účinnost dnem 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv postupem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv se zavazuje Objednatel.

5.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se na způsobu řešení vzájemného sporu, dohodly se 
Smluvní strany, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude 
soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

5.3 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky 
ke Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami.

5.4 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních 
služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.

5.5 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část se stane neplatným či 
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá 
přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od 
dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a 
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem 
co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

5.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné 
ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této 
Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a 
srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz 
uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

5.7 Tato Smlouva je Smluvními stranami vyhotovena elektronicky a podepisována 
zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Služby Systému 

Příloha č. 2 - Specifikace rolí a ceník jednotkových cen rolí 

Příloha č. 3 - Vzor výkazu a akceptačního protokolu 

Příloha č. 4 - SLA Služby Systému

Příloha č. 5 - Bezpečnostní požadavky
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V Praze dne...........................

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch 

Ministr

V Praze dne............................

Za Poskytovatele:

Ing. Vladimír Dzurilla,

ředitel Národní agentury pro komunikační 
a informační technologie, s.p.
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