
MINISTERSTVO KULTURY

ičuteae?!.... " Smlouva

Evidenení Ěíslo sanlouvy: MK 75108/2016 OPŘÍT

Smlouva o poskytování služeb

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona i. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákonik“) 

Smluvní strany:

ASD Software, ssm
se sídlem Žerottaova 2981/55A^787 Q1 Šumpeik
zastoupený,-«--- ■ ’ - -/-
IČO:623^Xr .......... ...................
DIČ:CZ62363930 
zkysaný v obchi 
banko' 
č. účtu:

tiý v obchodním reístfíku vedený 
i^í spQÍ.ení:ř' - *

u Krčského soudu v Ostravě, oddfl C, vložka 7973

(dále jen „poskytovateP*)

Česká republika - Ministerstvo knltnry 
se sídlem Ma^zské náměstí 1,11811 Praha 1 
zastoupená^w.
IČO: 00023l7f^'............... ........
DIČ: CZ00023671 
bankovní gx>iení:j 
ěíslo účtu:f
osoba pověřená ve věcech tecbniclých:

(dále jen „objednater*)

(poskytovatel a objednatel dále spole&iě též jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní 
strana

PREAMBULE

(A) SmluAmí strany uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva") na základě objednávky 
Č.OBJ286/2016 „Úprava IS CNS s ohledem na zákon 192/2016 Sb. bez napojení na ZR"

(B) Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci vefcjné 
zakázky a stanovení podmínek, za nichž bude po^l^Tovatel pro objednatele poskytovat službu.

Předmět plnění

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek poslQTovatele za podmínek stanovených v této smlouvě 
poskytovat objednateli službu ih>rayy IS CNS s ohledem na zákon 192/2016 Sb. bez napojení na 
2X. a závazek objednatele řádně a v^ zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.

1.2. Poskytnutím služby úpravy IS CNS s ohledán na zákon 192/2016 Sb. bez napojení na ZR se 
rozumí dodání úpravy blíže specifíloyvané v příloze ě. 1 ~ Specifikace předmětu plnění.
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IL
Doba a místo plnSní

2.1 Tato smlouva se uzavírá oa dobu určitou a to na 22 pracovních dnů od podpisu smlouvy

2.2 Místem plnění je provozovna objednatele:

■ Milady Horákové 139, Praha 6

: III.
Cena

Cena vychází z nabídky posl^vatele a činí 216 SOO,- Kč bez DPH.

(dále jai „cena")

Objednatel imbude poskytovateli poskytovat zálohu na cenu, a to v jakékoliv fonné.

Cena se sjednává jako konečná a nejv^e přípustná, zahrnuje všechny náklady potřebné 
k p(»kytování předm^ plnění dle této smlouvy, včetně nákladů na servis a všechny poplaďgr 
sprovedmiím díla související a veškeré další náklarfy poskytovatele spojené se splněním jeho 
závazků vyplývajicteh z této smlouvy se započtením vjetých nákladů, rizik a zisku.

K ceně uvedené v odst 3.1 tohoto článku bude připočtou daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené dle zákona č. 235^004 Sb., o daní z {^džmé hodnoty, ve znění pozdějších fdedpisů.

IV.
Způsob plnění

Poskytovatel je povinen zyistíí požadovanou službu v čase uvedmiém v odst.2.1.

Právo užiti {áfedmětu plnění VZ v souladu s odst. 4.6. této smlouvy přechází na objednatele 
Q^ckým předáním a [áévzetím předmětu phtod opávn^ou osobou d^ednatele, a potvrzeným 
podepsánto ptedávacibo protokolu a akc^rtačniho protc&olu. Origináiy protokolů budou 
potvrzeny odpovědným zástupcem objednatele, přičemž jedna kopte laute ponechána 
objednateli, druhá topte pod^ovateli. Akcq>tační protokol bude potvrzen zástupcmn 
Ministerstva kultury - Odboru dtkví, který provede akceptaci předmětu plnění.

Nebezpečí nahodilé 2kázy nebo škody na předměte plnění fáécházi na objednatele po^sem 
protokolů dle ČI. IV odst. 42. této smlouvy.

Za objednatele je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat:

4.5 Za poskytovatele je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat:

Jceitení ujednání obsažmiá ve smlouvě o dílo s názvem „Úpravy systému IS CNS“ 5. SDI- 
2013-110-000020 ze dne 18.12.2013 uzavřmiém mezi zhotovitelem a d>jednatelem platí i pro 
dílo realizované na základě této smlouvy.
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V.
Platební a faktnraSní podminii^^

Cena bude uhrazena objednatelem bezhotovostnč na bankovní ú£et posl^lovatele na základě 
faktuty vystavené posliytovatelan.

Faktura vystavená posk^ovatel^n musí obsahovat náležátosti daňového dokladu stanovené 
právními předp%, název a číslo objedná^d^ a evideníhií číslo této smlouvy.

Splatnost faktury se qednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli. FaÚura bude odeslána doporuČ^ou poštou, elddrmucky, nebo doručena osobně 
opňrávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzeni. Faktura je zaplacmia dnem 
odeslání fdNislušné Mturovaró čásdiy zúíŇu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele 
uvedeného na ftktuře.

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonm a/nebo touto 
smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je olýednatel ojvávněn ji vrátit zpět 
poslgtovateli ve Ihútě splatnosti k opravě či k doplnění. V takovém případě není objedmďel 
v prodlení se zaplacením faktury a nová Ihúta splatností &ktury račae plynout až dnem 
doručení bezvadné ftktury objednateli.

Poskytovatel souhlasí s tím, že jakékoliv jdio pohledávlgr vůči objednateli, které vzniknou na 
základě uzavřené smlouvy, nebude moci bez souhlasu ol^ednatele postot^t ani započítat 
jednostraimým právním úkonenu

Právo fakturovat Posltytovateli náteži až po řádném dokončeni předmětu plnění a potvrzením 
předávacího a akceptačniho protokolu Objednatelem. Kopie těchto protokolů budou nedílnou 
součástí Mtuiy.

VL
Součinnost stran

Objednatel je povinen poslQlnout posltytovateli součinnost, aby mohl řádně plnit své povirmostí 
dle této smlouvy. Objednatel je zejm^ povinen zpřístupnit prostory otgednatele, aby bylo 
možné provést čiímosti dle Specifikace játer^ětu pln^.

Bude-li poskytovatel ke splnění jeho povinností dle této smlouvy potfebovat zvláštní součiímost 
objednatele nad rámec uvedený v odst. 6.1 tohoto článku, je povinen objednatele k poskytnuti 
součinnosti písemně vyzvat, určit fáíměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí a rqrozoinit jej na 
možné následky jejího neposl^dnutí.

m
Smluvní pokuta, úrok z prodlení

V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené fektuiy je objednatel povinen 
ze^latit poskytovateli úrok z prodlení v zákoímé výši za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení poskytovatele s plněním jáédmětu VZ je poskytovatel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 1 SOO,- Kč za každý i jen započatý den prodleni.

V jrfípadě porušení ČI. K. odst. 9.4. a 9.5. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Vznikem povirmostí hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody. Náhrada škody se poskytuje v penězích a není výší smluvní 
pokuty omezena. Nárok na náhradu škody vzniká objednateli vedle smluvm' pokuty, tedy i nad
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jgí rámec. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. Vylučuje se použM ustanovení 
§ 2050 občanského koníku.

Splatnost kterékoli smluvní pdmty a ťiioku z prodleni dle této smlouvy je 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyúčtováni druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět plnění dle této smlouvy s výši smluvních 
pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

Vin.
Ukončení smlouvy

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran podle § 1981 občanského 
zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastairou k okamžiku stanovenáam v takovéto 
dohodě. Nebude-li takový okamžik stanoven, pak tyto účinfy nastanou ke dni podpisu dohody 
oběma smluvními stranami.

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstor^it za podmínek uvedenýdi v § 2002 občanského 
zákoníku v [i^padě podstatnélK) porušení smlouvy. Za podstatné porušoií smlouvy se považuje 
zejména:

a. porušeni povinností dle čl. IX. této smlouvy;

b. ztrátou oprávnění poskytovatele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro poskytování 
slui9)ypro objednatele;

c. že poskytovatel vstotqpí do likvidace nebo je v úpadku anebo i v případě, že 
insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčniho řízení.

Poskytovatel má dále právo v souladu s ustanovraihn § 2001 občanského zákoníku od této 
smlouvy odstoupit v případě prodleni drjednatele se zaplaoenhn řádně vystavené &ktuiy delším 
než 30 kalendáhiích dnů.

Tuto smlouvu lze dále ukončit výpovědí ze straity objednatele, pokud poskytovatel;

a. je ve zpoždění s plněním služlty delším neŽ 15 pracovních dnů,

b. při poskytování služeb nepostupuje bez udání důvodu podle pokynů objednatele.

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručaií 
v]^védi posltytovateli.

Odstoupení od smlouvy a výpověď musí být uěiněny písemně. Úěinly odstoupení od smlouvy 
nastávají dnrai doručení druhé smluvní straně. Účinl^' výpovědí nastávají uplynutím výpovědní 
lhůty.

Ukončením smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, ani nárok na náhradu ško^ vzniklé porušením této ^ouvy.

IX.
Ochrana informad

Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout tMím osobám jakékoliv informace 
o plnění této smlouvy a soavisgicí s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné 
informace. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za 
dův&né informace implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí 
obchodního tajonství, tj. na|úHklad, ale nejenmn osobni a ciďivé údíýe, technologie, popi^ nebo 
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technických know-how.
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infcaioace o provozaídi metodádb, procedurách a strategie nebo jejich části, natídky, kontrakty, 
smlouvy, dohocfy nebo jiná ujednání s třethni stranami, infcamace o výsledcích hospodařeni, o 
vztazích s obchodními partnray, o piacovnčprávnídh otázkách a všechny další informace, jejichž 
zve^jnění přijúnajfcí smluvní stranou 1^ plavající smluvní straně mohlo způsobit i%odu (dále 
jen ,4ůvěmé ínibnnace**}. Ustanovem' čl. X. odst. 10.1. t^o smlouvy tíin není dotííeno.

9J2 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy;

a. si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovat nebo budou označeny 
za dúv^é informace;

b. mráiou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé 
smluvní strany nd)o i jgich opominuthn přístiq) k důvěrným informacím druhé smluvní 
strany.

93 Za třetí osoby podle odst 9.1. tohoto článku se nqpovažují

a. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném p(»tav^ ve vztahu k objednateli;

b. statutární orgány poskytovatel a jejich členové;

c. ve vztahu k poskytovateli jeho subdodavatelé; za pře<h>okladu, že se podílejí na plnění 
této smlouvy. Dův&né informace jsou jim zpřístuíměny výhradně za thnto účelem a 
zpřístupnění důvěrných informaci je učiněno v rozsahu neďrytně nutném pro naplnění 
jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v foto 
smlouvě.

9.4 Smluvní strany se zavazuji v plném rozsahu zachovávat poviímost mlčenlivostí a povinnost 
chránit důvěrné inftnmace vyplývající z této smlouvy a též zpříslu^ých právních přer^isů, 
zejména osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úd^ů, ve znění 
pozd^ších přepisů (dále jen „ZXDOÚ"). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit 
v^eré osoby, ktmé se budou podílet na plnikií smlouvy, o výše uvedených poviímostech 
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobmn zajistit 
dodržování těchto povinností v^mi osobami podílejícími se na plnění smlouvy.

9.5 Veškeré důvěrné itďormace zůstávají výhradnůn vlastnictvím předávající smluvní strany a 
přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jgich důvěrností a pro jgich ochranu stejné 
úsilí, jako by se jednalo o jgich vlastni důvěrné mformace. S výjimkou rozsahu, který je 
nezbytný pro pln^ smlouvy, se obě smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem 
důvěrné informace druhé smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastnhn 
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těcl^ kteří s nimi potřebují být seznámení, aby mohli 
plnit smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazuji nepoužít důvěrné informace druhé 
smluvní strany jinak, než za účelem plnění foto smlouvy.

9.6 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné informace nepovažují informace, které:

a. se staly veřejně známými, aniž hy to zavinila záměrně ěí nedbalostně přijímající smluvní 
strana;

b. měla přijímající smluvní strana legálně k dispozici před uzavřmhh smlouvy, pokud 
takové informace nebyly předmětem jmé, dříve mezi smluvními stranami uzavřené 
smlouvy o ochraně iiďormací;

c. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle a 
je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;

d. po podpisu smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež takové 
informace |mtom nezísl^ přfoio ani nepřímo od smluvní strany, od které tyto informace 
pocházejí;

e. jejíchž zveřejnění je vyžadováno zákonem či pravomocným rozhodnutím orgánu státní 
správy, obecnýdh či stálých rodiodčích soudů.
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9.7 Povinnost utajovat dúvémé infonnace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu 
účinnosti této smlouvy a po dobu pčt (5) let následujících od jejího ukončení.

X-
Dalšf lýednání

10.1 PoslQtovatel bere na včdomí a souhlasí s tím, aby objednatel zveřejnil tuto smlouvu včetnč 
jejích příloh na jeho profilu zadavatele, webov^h stránkách, případně jiným způsobem 
stanoveným právnhni předpisy.

10.2 PoslQrtovatel není cqnávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající 
z této smlouvy bez předdiozího písemného souhlasu objednatele.

10 J Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s (^vnčnými zájmy druhé
smluvní strany, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být ne2t>3dná pro 
realizaci transakci upravených touto smlouvou. Závazek součinností se vztahuje pouze na 
taková právní jednání, která přispěji či mají přispět k dosaženi účelu této smlouvy.

10.4 Poskytovatel prohlašuje, že infinmační ^stto církví a náboženskýdi společností po předání 
lů^edmětu plnění bude plně funkční a změny, které viystému poslýtovatel provede pří 
realizaci díla, nqporuši jeho stávající funkčnost.

10.5 Poskytovatel prohlašuje, že uzavřel obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Iřethn osobám s pojisti^ limitou minimálně SOO 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) za každou škoÁd událost a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu trvání 
této smlouvy. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, považuje se za 
podstatné porušení této smlouvy.

10.6 Poskytovatel bere na vědomi, že Objednatel je povinen podsytovat informace vztahující se k 
jeho půsoimostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informachn, ve zněni 
pozdějších [tfedpisů, a prohlašuje, že žádný údq v této snilouvě obsažený (včetně jejích 
příloh) není předměton obchodního tajemství.

10.7 Podytovatel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písmeno e) zákona č.320/2001 Sb. o 
finanční kontrole, ve znění pozd^ších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit pH výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s ůluadou zboží nebo služeb z v^jných výdajů.

10.8 Poskytovatel bere výslovně na vědomí, že objednatel je osobou, které můžou být uložeiy 
povinnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., o lQl)emetické bezpečností a jeho prováděcích 
I^pisů a zavazuje se poskytnout objednateli veškerou součinnost, aby objednatel svým 
zákonným povinnostem dos^. Smluvní strany se v případě změny legislativy v oblasti 
kybmnetické bezpeěaosti zavazují uzavřít dodátek k této smlouvě reagující na tyto změny. 
Porušení této povinnosti se považuje za podstatné pmušení této smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Dle § 5S8 odst. 2 občanského zákoníku si strany sjednávají, že vylučují přihlíženi k obchodním 
zvyklostem. Smluvní strany se dohodly, že případné ^ly vzniMé z této smlouvy budou řešit 
před česltymi soudy podle platoého českého právního !Mu.

11.2 Pokud jakďcoliv ustanoveni vyplývající z této smlouvy je, nebo se stane neplatným nebo 
nevymďiatelným jako celek nebo jeho .část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této 
smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platoost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této 
snolouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení
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takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmét bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat {^edmétu a smyslu půvc^ního ustanovení.

lU Veškerá korespondence a doklady musí 1^ prováděny v Českém jazy(^.
11.4 Změny této smlouvy l2e činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou 

vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě.

11.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech $ platností originálu, z nichž poskytovatel obdrží 
dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

ll.ě Tato ^iouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím popisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a 
uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují c^návnění zástupců obou smluvních stran své níže 
uvedené poc^isy.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Sp^ífílmce předmětu plnění

Za Objednatele;

V Šumperku dne 3Q H, 2016 

Za Poskytovatele
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

řiAlNI»TtRS" O KULTURY 
Msltéííké ná pěstí 471/1

úprava IS CNS v souvislosti s přijetím zákona č. 192/2016 Sb. bez napojení na základní 
registry (ZR)

Jedná se o úpravu systému IS CNS v souvislosti s přijetím zákona č. 192/2016 Sb., kterým se 
itiění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony. Účinnost předpisu je od 1.1.2017.

Tento zákon nově zavádí zapisování opatrovníka právnické osoby do rejstříků vedených 
Ministerstvem kuitury podle zákona č. 3/2002 Sb., dále pak nově jak opatrovnflcem, tak 
likvidátorem a insolvenčním správcem bude moci rovněž být i právnická osoba. Z tohoto 
důvodu je třeba v iS CNS provést takovou změnu, která by umožnila zapsání opatrovnictví do 
systému a zapsání právnické osoby jako likvidátora, insolvenčniho správce či opatrovníka.

Navrhované úpravy se týkají následujících částí:

A) Centrální část aplikace IS CNS

V části aplikace Základní údaje budou přidány položky „Číslo rozhodnutí o ustanovení 
opatrovníka" a „Datum rozhodnutí o ustanovení opatrovníka". Bude umožněno pfipojit 
příslušnou fyzickou či právnickou osobu, která je opatrovníkem. V části aplikace, která 
eviduje subjekty, bude umožněno nově založit opatrovníka jako fyzickou nebo právnickou 
osobu, obdobně bude umožněno založit likvidátora a insolvenčniho správce jako právnickou 
osobu. U kolonky „Číslo rozhodnutí likvidace" bude také umožněno přiřazeni i z právnických 
osob, obdobně bude řešen insolvenčni správce. Změny budou provedeny ve všech třech 
rejstřících.

B) Úprava ve webové aplikaci IS CNS - internet

Budou přidány nové položky s informacemi o likvidátorovi, insolvenčním správci a opatrovníkovi, 
které se využívají ve výpisech v IS CNS - internet. Úprava generování a replikace dat pro nové položky 
využívané v IS CNS - internet.

C) Úprava webové služby pro odesílání dat z IS CNS do ARES

Budou přidány nové položky s informacemi o insolvenčním správci a opatrovníkovi, které se předávají 
do ARES, likvidátora bude umožněno předávat jako právnickou osobu, v současnosti se předává jen 
fyzická osoba. Tvorba nových schémat služby.

D) Úprava výpisů a náhledů

Úprava výpisu a náhledů - upravit stávající výpisy a náhledy. Týká se jak centrální části 
aplikace, tak webové aplikace. Celkem se změna týká 20 výstupů -14 v centrální částí, 6 výstupů 
pro IS CNS - internet.
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