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SMLOUVA O DÍLO 

 
kterou uzavřely podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 
dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany: 

 
 

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno 
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel 
IČO: 75014149 
DIČ: CZ75014149 (není plátce daně z přidané hodnoty) 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno 
číslo účtu: 26927621/0710 
jako objednatel na straně jedné 

 
a 

 
InQool, a.s. 
se sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 
za kterou jedná: Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členy představenstva společně 
IČO: 29222389 
DIČ: CZ29222389 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 6125 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 43-705 117 0247 / 0100 
jako zhotovitel na straně druhé 
 
 
Úvodní ustanovení 
 
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
v rámci investiční akce s názvem „OSS SZPI  IS Víno – realizace“. 
 
 
Obsah smlouvy: 
 

I.       Předmět smlouvy 
II.       Závazky zhotovitele, způsob provádění 
III.       Termíny plnění 
IV.       Cena plnění zhotovitele, platební podmínky 
V.       Součinnost smluvních stran 
VI.       Předání a převzetí Díla 
VII.       Vady Díla, záruka 
VIII. Ochrana důvěrných informací 
IX.       Ochrana osobních údajů 
X. Práva k Dílu, autorská práva 
XI.       Další ujednání 
XII.       Porušení smluvních povinností 

XIII.       Závěrečná ustanovení  
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I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Objednatel prohlašuje, že má zájem na dodání a implementaci nového informačního systému 

víno (dále „IS Víno“) formou systémové integrace do stávajícího prostředí objednatele. Jeho 
účelem je zajištění úkolů a poslání objednatele jako orgánu státní správy pověřeného dozorem 
nad kvalitou potravin. Zhotovitel prohlašuje, že je ochoten a po právní i odborné stránce 
schopen objednateli plnění uvedené v první větě tohoto odstavce smlouvy poskytnout. 

 
2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, úplný a plně funkční 

IS Víno formou systémové integrace do stávajícího prostředí objednatele v souladu s potřebami 
objednatele, v rozsahu definovaném v tzv. Cílovém konceptu, jehož vytvoření je rovněž 
součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy. Plnění zhotovitele tedy bude obsahovat 
primárně vytvoření Cílového konceptu dle požadavků objednatele, poskytnutí hardware, 
poskytnutí software včetně poskytnutí licenčních práv k poskytnutému software, implementaci 
poskytnutého software a další plnění, které je v této smlouvě uvedeno. Objednatel se zavazuje, 
že výše uvedené plnění od zhotovitele převezme a zaplatí mu za toto plnění dohodnutou cenu, 
to vše za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

 
II. 

Závazky zhotovitele, způsob provádění 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli níže uvedené plnění: 
 

a) vytvořit dle své nabídky předložené v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s 
názvem IS Víno - realizace, vyhlášené objednatelem v postavení zadavatele, v souladu 
s touto nabídkou a dle zadávací dokumentace k citované veřejné zakázce, pro 
objednatele dle jeho požadavků Cílový koncept, který objednatel za podmínek dle této 
smlouvy odsouhlasí a následně jej zhotovitel objednateli předá. V Cílovém konceptu 
budou v rozsahu zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce, v Příloze 
č. 1 ZD – Podmínky dodávky a implementace IS Víno, definovány oblasti procesů 
objednatele a funkce, které bude zahrnovat nově vytvořený informační systém IS Víno 
včetně konkretizovaného plánu projektu. Tento Cílový koncept bude závazným 
podkladem a východiskem pro další plnění zhotovitele dle této smlouvy; zhotovitel se 
zavazuje při plnění této smlouvy postupovat dle Cílového konceptu. 
IS Víno musí splnit vnitřní bezpečnostní audit. Případné nedostatky (vady) je zhotovitel 
povinen odstranit v termínech uvedených v čl. VII. této smlouvy.  

 
b) dodat objednateli potřebný software, tj. programové vybavení, databázový systém a 

další software potřebný k vytvoření, plnému provozu a řádnému používání IS Víno, 
zejména softwarové vybavení serverů a klientských stanic zajišťující řádný, 
bezproblémový a bezporuchový chod předmětného informačního systému, včetně 
poskytnutí licenčních práv k takto poskytnutému software; o dodání smluvní strany 
vždy podepíší předávací protokol. Součástí tohoto plnění je i migrace dat dle 
parametrů dle Cílového konceptu. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1, 
ve které je uveden veškerý software, licenční práva, a položkové ceny k tomuto 
software, které zhotovitel objednateli dodá. 
 

c) dodat a implementovat objednateli potřebný hardware, tj. technické vybavení včetně 
potřebného software v rozsahu, který zajistí zkušební a produkční provoz IS Víno dle 
požadavků definovaných v zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce, 
v Příloze č. 1 ZD – Podmínky dodávky a implementace IS Víno; o dodání smluvní strany 
vždy podepíší předávací protokol. Položková specifikace potřebného hardware 
s definicí návrhu technologického řešení pro začlenění do stávající technologické 
infrastruktury objednatele je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.  

 
d) provést implementaci dodávaného a poskytnutého software - tj. jeho nastavení na 

hardware a úpravy včetně integrace na ostatní systémy tak, aby tento software vytvořil 
úplný a plně funkční informační systém v oblasti procesů objednatele, které budou 
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definovány v Cílovém konceptu, přičemž se jedná o procesy, které jsou uvedeny v 
zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce, v Příloze č. 1 ZD – 
Podmínky dodávky a implementace IS Víno.  

 
V případě požadavků zhotovitele na úpravy rozhraní systémů, se kterými se dodávaný 
software integruje, nese veškeré náklady takovým požadavkem vzniklé zhotovitel. 
 
Součástí plnění dle tohoto bodu bude i zpracování, aktualizace a předání 
dokumentace IS Víno. Mimo projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje 
zpracovat i ostatní dokumentaci  IS Víno (uvedena níže). Veškerá dokumentace bude 
aktualizována při každé změně a současně s touto změnou distribuována objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat i tuto dokumentaci IS Víno: 

 
- Uživatelská příručka pro jednotlivé moduly, úlohy a funkce. Tuto 

dokumentaci zhotovitel vyhotoví před školením klíčových uživatelů i ostatních 
uživatelů IS Víno  

- Systémová příručka (Dokumentace pro administrátory), která bude 
obsahovat část pro technickou správu systému (např. monitoring, správu 
zálohování) a část pro funkční správu systému (např. práv a rolí, číselníků) 

- Bezpečnostní dokumentace 
- Technická dokumentace obsahující zejména architekturu systému a popis 

vnitřních částí a diagramy databázového schématu systému včetně popisu 
atributů a vazeb 

- Kompletní zdrojové texty IS včetně vývojové dokumentace. Zdrojové 
texty musí být ve správné verzi (aktuální verzi) a umožňovat kompilaci, 
instalaci, spuštění a ověření funkcionality. 

- Školící dokumentace 
- Havarijní plán (Popis řešení havárií IS) – zhotovitel zpracuje v míře 

podrobnosti použitelné pro objednatele na zvládnutí možných havárií, 
krizových situací či bezpečnostních incidentů pro zajištění obnovy IS Víno a 
jeho uvedení do standardního režimu, a to včetně obnovy dat ze záloh. 
  

Zhotovitel se zavazuje, že obsah a struktura požadované dokumentace bude odpovídat 
vyhlášce č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, 
kterou se provádí zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude předávána vždy v elektronické podobě a 
1x v listinné podobě. V listinné podobě dokumentace bude potvrzena platnost 
předložené verze k uvedenému datu, s podpisem a razítkem zhotovitele.  

 
e) provést školení uživatelů - zaměstnanců objednatele, tj.:  

- uživatelů (IS Víno) v počtu 5 osob a v minimálním rozsahu 5 hodin na skupinu 
(maximální počet účastníků školení v jedné skupině je 5 osob),   

a to na adrese SZPI, Inspektorát v Brně, Běhounská 10, 601 26 Brno, ve školícím 
prostředí řešení IS Víno. Jedna hodina školení klíčových uživatelů i školení 
uživatelů má 60 minut. 
Pro práci s tímto nově vytvořeným informačním systémem bude provedeno 
školení v takovém rozsahu, který bude potřebný k tomu, aby všichni uživatelé 
řádně ovládali práci s nově vytvořeným IS Víno a mohli tak řádně, plynule a 
kvalitně plnit své pracovní úkoly. Podrobnosti školení uživatelů bude definovat 
Cílový koncept.  

 
f) poskytnout další plnění, které není výše pod písm. a), b), c), d), e), tohoto čl. II. 

odstavce 1. smlouvy výslovně uvedeno, které však bude nezbytné k naplnění účelu 
(výsledku) této smlouvy, tj. vytvoření a uvedení do provozu úplného a plně funkčního 
nového informačního systému dle podmínek této smlouvy, tj. nového informačního 
systému, který bude odpovídat požadavkům uvedeným zejména v Cílovém konceptu, 
bez vad a nedodělků, a rovněž vytvoření podmínek pro jeho další řádný provoz 

 
                        dále ve smlouvě jako „Dílo“.  
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2. Plnění dle této smlouvy bude zhotovitel poskytovat objednateli na adrese SZPI, Inspektorát 

v Brně, Běhounská 10, 601 26 Brno.  
 

3. Závazek zhotovitele provést pro objednatele Dílo bude splněn tím, že zhotovitel splní všechny 
závazky vyplývající pro něho z této smlouvy (dokončí Dílo) a že zhotovitel předá Dílo 
objednateli. O splnění závazku zhotovitele provést pro objednatele Dílo bude pořízen protokol 
o předání a převzetí „IS Víno – realizace“ (Akceptační protokol Díla) podepsaný oběma 
smluvními stranami. Bližší podmínky upravující pravidla předání a převzetí Díla jsou smluvními 
stranami dohodnuty v čl. VI. této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

Díla potřeba; zhotovitel je povinen chránit práva a zájmy objednatele, které jsou mu známy nebo 
které mu musí být známy. Zjistí-li zhotovitel při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy 
jakékoli skutečnosti, které mohou mít negativní vliv na provedení Díla (zejména vytvoření plně 
funkčního IS Víno) dle této smlouvy, je zhotovitel povinen o těchto skutečnostech ihned 
informovat objednatele. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškerá řešení při plnění 
závazků vyplývajících z této smlouvy, které mají původ v odborné stránce věci. 
 

5. Zhotovitel je povinen plnit závazky vyplývající z této smlouvy osobně, tj. pouze svými 
zaměstnanci nebo osobami v obdobném vztahu k zhotoviteli či poddodavateli. Zhotovitel se 
zavazuje zachovat po dobu provádění Díla profesionální složení realizačního týmu, který bude 
zapojen v příslušných rolích do provádění Díla, v souladu s požadavky stanovenými v textu 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „IS Víno - realizace“, čl. 3 odst. 3.5 bod 2. 
Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení 
realizačního týmu zhotovitele a zhotovitel je povinen postupovat v souladu s tímto stanoviskem 
objednatele.  

 
6. Použije-li zhotovitel ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy poddodavatele, odpovídá 

zhotovitel objednateli i za veškerá plnění a jednání poddodavatele tak, jako by plnil a jednal 
zhotovitel sám. Objednatel podpisem této smlouvy vyslovuje souhlas s tím, že zhotovitel použije 
ke splnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy tyto poddodavatele: 

 
 

Obchodní 
firma/jméno a 
příjmení   

Sídlo/místo 
podnikání, popř. 
místo trvalého 
pobytu/ 

 
IČO 

Jednající /Jméno 
oprávněné osoby-
zástupce/ 

Část plnění, která 
bude řešena 
prostřednictvím 
poddodavatele  

scanservice a.s. 
 

Praha 9, 
Náchodská 
2397/23, PSČ 
19300 

 

25648101 
 

Renata Telínová, 
předsedkyně 
představenstva a 
Ing. Milan Zajíček, 
člen 
představenstva 

Analytické, 
konzultační, 
dodavatelské a 
implementační 
služby v oblasti 
skenování a 
vytěžování ručně i 
strojově psaných 
formulářů 

27security s.r.o. 
 

Bartolomějská 
291/11, Staré 
Město, 110 00 
Praha 1 

 

25424921 
 

Ing. Jan 
Mikulecký, 
prokurista 

Analytické, 
konzultační a 
implementační 
služby v oblasti 
bezpečnosti 
informačních 
systémů 

Smarty CZ a.s. Olivova 2096/4, 
Nové Město, 
110 00 Praha 1 

24228991 Ing. Petr Syrůček, 
předseda 
představenstva 

HW komponenty 
řešení 
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7. Zhotovitel se zavazuje, že jím vytvořené a předané Dílo bude odpovídat požadavkům zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a požadavkům dokumentu „Bezpečnostní požadavky na 
AIS pro připojení k  produkčnímu prostředí Základních registrů“ uveřejněnými na www.szrcr.cz 
v aktuálním platném znění. 
 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat základní pravidla dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb.,  
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
dbát požadavků objednatele, zejména s ohledem na přístup do vnitřní sítě. 
 

9. Objednatel je podle této smlouvy oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli změny Díla nebo 
jeho dílčích plnění. Zhotovitel je povinen provést veškeré změny požadované objednatelem za 
předpokladu splnění podmínky stanovené v čl. II. odst. 11. této smlouvy. 
 

10. Zhotovitel je podle této smlouvy oprávněn kdykoliv navrhnout objednateli změny Díla, přispějí-
li k větší funkčnosti a zlepšení vlastností Díla nebo jeho dílčích částí. Objednatel však není 
povinen návrh jakékoliv změny předložený zhotovitelem přijmout. 
 

11. Veškeré změny Díla nebo jeho dílčích částí podle čl. II. odst. 9. a čl. II. odst. 10. této smlouvy 
musí být sjednány písemně dodatkem k této smlouvě a musí být v souladu se zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není povinen 
provést jakékoliv změny Díla a objednatel není povinen převzít jakékoliv změny Díla, dokud 
nebudou písemně sjednány dodatkem k této smlouvě. 
 

III. 
Termíny plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy, a to v níže uvedených 

termínech. Po ukončení každé etapy provádění Díla zahájí zhotovitel bezodkladně práce na 
plnění následující etapy. 

 
a. vytvoření Cílového konceptu a jeho předložení objednateli k včasnému 

odsouhlasení, včetně průběžné komunikace s objednatelem, a následné předání 
odsouhlaseného Cílového konceptu objednateli; 

 
b. poskytnutí software včetně poskytnutí licenčních práv k tomuto software a 

poskytnutí hardware: průběžně dle potřeby tak, aby byly dodrženy termíny pro 
řádné provedení implementace a vytvoření a předání Díla;  

 
c. provedení implementace dle upřesněného časového harmonogramu projektu 

uvedeného ve zpracovaném a odsouhlaseném Cílovém konceptu;  
 

při dodržení těchto klíčových termínů:  
 

- předání Cílového konceptu, který byl již předtím odsouhlasen 
objednatelem, nejpozději do 15. 3. 2021. 

- akceptace základní funkcionality IS Víno, jejíž obsah bude 
definován v Cílovém konceptu, nejpozději do 12. 8. 2021. 

- migrace dat bude zahájena bezprostředně po dokončení 
akceptace dle předchozího bodu. 

- zahájení migrace dat, akceptace komplexní funkcionality, a 
ukončení zkušebního provozu v minimální délce 60 dnů, nejpozději 
do 21. 10. 2021.  

- ukončení migrace dat a rutinního provozu za zvýšeného dohledu 
zhotovitele v minimální délce 60 dnů, po řádném provedení Díla, 
Akceptace Díla do 18. 2. 2022. 

  
(zahájení rutinního provozu musí bezprostředně předcházet finální migrace       
dat - všech, nebo těch, které nebyly migrovány v předcházejících etapách). 
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2. V průběhu etapy “rutinní provoz za zvýšeného dohledu zhotovitele“ bude zhotovitel poskytovat: 

 podporu projektovým pracovníkům objednatele ze strany pracovníků 
zhotovitele 
 fyzickou asistenci pracovníků zhotovitele v místě plnění. 

 
V průběhu etapy „rutinní provoz za zvýšeného dohledu zhotovitele“ bude objednatel provádět: 

 namátkovou kontrolu konzistence zadaných vstupních dat uživateli či při 
integraci s ostatními systémy proti datům v databázi IS Víno 
 namátkovou kontrolu stability a udržitelnosti výkonu serverových součástí 

systému (zamrzání, přetečení paměti atp.). 
 

3. Po řádném a bezvadném splnění veškerého plnění uvedeného výše předá zhotovitel 
objednateli Dílo v souladu s ujednáním čl. II. odst. 3. této smlouvy formou písemného protokolu 
(Akceptační protokol Díla) a objednatel Dílo převezme (akceptace Díla). Bližší podmínky 
upravující pravidla předání a převzetí Díla jsou smluvními stranami dohodnuty v čl. VI. této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně předat objednateli Dílo v dohodnuté lhůtě do 18. 2. 2022. 

 
V případě, že některá smluvní strana bude v prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této 
smlouvy, přičemž splnění tohoto závazku bude podmínkou toho, aby druhá smluvní strana 
mohla splnit svůj navazující závazek, nemůže se po dobu, po kterou bude smluvní strana 
v prodlení se splněním svého závazku, druhá smluvní strana dostat do prodlení se splněním 
svého navazujícího závazku. 
 

IV. 
Cena plnění zhotovitele, platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za veškerá plnění zhotovitele dle této smlouvy (tj. 

za plnění uvedená v čl. II., jakož i za veškerá další plnění zhotovitele uvedená v kterémkoli 
ujednání této smlouvy), činí celkem: 
 
3.940.444,- Kč,  slovy: třimilionydevětsetčtyřicettisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých bez DPH,  
827.493,24 Kč,  slovy: osmsetdvacetsedmtisícčtyřistadevadesáttři korun českých a dvacetčtyři 
haléřů DPH, 
4.767.937,24 Kč,  slovy: čtyřimilionysedmsetšedesátsedmtisícdevětsettřicetsedm korun 
českých a dvacetčtyři haléřů včetně DPH.  

 
            DPH bude účtována v zákonné sazbě podle platných právních předpisů v době vystavení     
            faktur. Uvedená cena je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě veškeré související     
            náklady. 
 

2.    Cena za veškerá plnění zhotovitele uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je součtem cen 
za jednotlivá dílčí plnění zhotovitele podle této smlouvy (uvedena v Kč); zahrnuje i cenu za 
položky, které nejsou samostatně výslovně uvedené (viz tabulka níže). V případě, že je 
nezbytné zajistit podporu dodaného software nebo jeho částí (maintenance), zadavatel 
požaduje, aby poplatky za maintenance byly kalkulovány na dobu 4 let od doby akceptace Díla.  

 
 

Tabulka: 
 

       Cena bez DPH 
 

      Cena včetně DPH 

Článek II. odst. 1. písm. a) Cílový 
koncept     
         

 250.000, - Kč   302.500, - Kč  

Článek II. odst. 1. písm. b) software 
(bez migrace dat) s časově 
neomezenou licencí 

 850.000, - Kč   1.028.500, - Kč  
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Článek II. odst. 1. písm. b) software 
(bez migrace dat) s časově omezenou 
licencí 

 35.444, - Kč   42.887,24 Kč  

Článek II. odst. 1. písm. d), f) 
implementace, další plnění  

 2.050.000, - Kč   2,480,500, - Kč  

Provedení migrace dat dle čl. II. odst. 
1. písm. b) 

 580.000, - Kč   701.800, - Kč  

Cena za Dílo celkem bez započtení 
ceny za školení uživatelů, bez 
hardware včetně jeho implementace 

 3.765.444, - Kč   4.556.187,24 Kč  

Článek II. odst. 1 písm. c) hardware a 
jeho implementace  

 115.000, - Kč   139.150, - Kč  

Článek II. odst. 1. písm. e) školení 
uživatelů  
 

 60.000, - Kč   72.600, - Kč  

Cena za Dílo celkem 
 

 3.940.444, - Kč   4.767.937,24 Kč  

 
 

3. Cena za školení uživatelů je zahrnuta do ceny uvedené v čl. IV. odst. 1., s tím, že z důvodu 
účetních předpisů o ocenění nehmotného majetku zhotovitel vyhotoví a doručí objednateli 
samostatnou fakturu na úhradu školení uživatelů a samostatnou fakturu za hardware a jeho 
implementaci a samostatné faktury za další vyúčtovaná plnění dle tabulky uvedené v bodě 3.  
 
Cena za Dílo celkem (tj. za veškerá plnění zhotovitele dle této smlouvy) bude tedy uhrazena 

takto: 
a. Cenu za školení uživatelů, uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystaveného 

daňového dokladu (faktury) po Akceptaci Díla (viz čl. VI. této smlouvy). 
b. Cenu za hardware a jeho implementaci uhradí objednatel zhotoviteli na základě 

samostatně vystaveného daňového dokladu (faktury). 
c. Cenu za Dílo celkem bez započtení ceny za školení uživatelů a HW a jeho implementaci 

zaplatí objednatel zhotoviteli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) dle 
níže uvedené tabulky (cena uvedena v Kč): 

           
 

  Cena bez DPH 
 

Cena včetně DPH Procenta 
plnění 

1)
  

Po předání objednatelem 
odsouhlaseného Cílového 
konceptu  

 75.308,88 Kč   91.123,74 Kč  2 % 

2) Po akceptaci základní 
funkcionality IS Víno 
 

 1.129.633,20 Kč   1.366.856,17 Kč  30 % 

3) Po ukončení migrace dat, 
akceptaci komplexní 
funkcionality a ukončení 
zkušebního provozu 
 

 1.054.324,32 Kč   1.275.732,43 Kč  28 % 

4) Po ukončení rutinního 
provozu za zvýšeného 
dohledu zhotovitele, po 
řádném provedení Díla (= 
Akceptace Díla) a 
odstranění všech vad a 
nedodělků  

 1.506.177,60 Kč   1.822.474,90 Kč  40 % 
 

 
Poznámka k tabulce: Procenta se počítají z ceny za Dílo celkem bez započtení ceny za školení 

uživatelů a bez započtení ceny za hardware včetně jeho implementace.  
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4. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu vyžadované příslušnými právními předpisy. Nebude-li některá faktura zhotovitele 
splňovat platným právním předpisem stanovené náležitosti daňového dokladu nebo bude 
nesprávně vyhotovena, bude objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit a požadovat její 
opravu. Termín splatnosti opravené faktury začíná běžet nově po doručení řádné faktury do 
datové schránky objednatele: avraiqg, nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
epodatelna@szpi.gov.cz.  Přílohou faktury bude vždy oboustranně podepsaný protokol o 
splnění příslušné etapy – části závazku, ve smyslu čl. IV. odst. 3. této smlouvy. K prokázání 
řádného předání a akceptace Díla - realizace dle čl. VI. této smlouvy předloží zhotovitel spolu 
s fakturou souhlasné prohlášení smluvních stran. V případě nedoručení řádného daňového 
dokladu (faktury) objednateli nejpozději do 15. 12. kalendářního roku, v němž proběhlo 
fakturované plnění, se splatnost faktury prodlužuje na 60 kalendářních dnů. 

 
5. Faktury zhotovitele budou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení do datové schránky 

objednatele: avraiqg, nebo elektronicky na e-mailovou adresu epodatelna@szpi.gov.cz. 
 

6. Mezi smluvními stranami je nesporné, že zhotovitel určil objednateli rozsah a druh software 
včetně licenčních práv k němu, který je potřebný k provedení Díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
tedy není oprávněn při provádění Díla vznášet vůči objednateli výhrady k tomuto software, 
vyskytnou-li se v tomto směru problémy; tyto problémy je povinen vyřešit na svůj náklad 
zhotovitel. V případě, že se v průběhu plnění této smlouvy ukáže, že je zapotřebí pořídit 
k provedení Díla další software, je zhotovitel povinen tento software včetně licenčních práv 
k němu objednateli poskytnout bez navýšení ceny plnění zhotovitele uvedené v odst. 1. tohoto 
článku smlouvy. 

 
V. 

Součinnost smluvních stran 
 

1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat při naplňování cíle této smlouvy a jsou 
povinny poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby mohl být naplněn 
účel této smlouvy (viz čl. II. odst. 1.). Smluvní strany prohlašují, že nebudou zneužívat tohoto 
ujednání k tomu, aby si vynucovaly nepřiměřené plnění druhé smluvní strany.  
 

2. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv 
na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

 
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob, které 

jednotlivé smluvní strany určí. Seznam osob určených smluvními stranami k zajištění 
komunikace je uveden v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smluvní strany 
jsou povinny okamžitě se vzájemně informovat o změnách v těchto osobách a přílohu č. 3 
aktualizovat. 

 
4. Objednatel i zhotovitel se zavazují přidělit pro plnění předmětu této smlouvy potřebný počet 

zaměstnanců tak, aby byl zajištěn řádný a plynulý průběh plnění dle této smlouvy. 
 
5. Objednatel se zavazuje, že umožní zaměstnancům zhotovitele či zaměstnancům 

poddodavatelů zhotovitele za účelem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy přístup do 
svých prostor. Tyto osoby jsou povinny dodržovat režim určený pro užívání objektů objednatele, 
se kterým je objednatel seznámí. 

 
6. Objednatel se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí pro zhotovitele na dobu, která bude 

nezbytná ke splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy: 
 

a) potřebné školící místnosti, 
b) v případě potřeby zasedací místnost pro jednání týmů smluvních stran, 
c) bezpečný lokální i vzdálený (např. pomocí VPN) přístup k infrastruktuře nezbytné 

k nasazení, zkušebnímu, rutinnímu i produkčnímu provozu IS Víno objednatele. 
 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli strukturu dat, která budou vstupovat do IS Víno 
z původního informačního systému, či navazujících aplikací. Objednatel v rámci součinnosti 
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poskytované zhotoviteli poskytne zhotoviteli příslušná data pro import do IS Víno. Zhotovitel 
data naplní pomocí konverzních programů nebo manuálně. 
 

8. V případě, že některá ze smluvních stran bude mít za to, že jí druhá smluvní strana neposkytuje 
dostatečnou součinnost dle ujednání této smlouvy, je povinna písemně na tuto skutečnost 
upozornit druhou smluvní stranu a současně ji písemně vyzvat k nápravě. Nedojde-li 
k upozornění na nedostatečné poskytování součinnosti a současně k písemné výzvě k nápravě, 
pak platí, že součinnost byla poskytována řádně a dostatečně dle ujednání této smlouvy. 
 

9. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu pracovníka zhotovitele, podílejícího se na 
plnění podle této smlouvy a vůči kterému budou oprávněné výhrady ze strany objednatele, a 
zhotovitel je povinen bezodkladně výměnu tohoto pracovníka provést. 
 

10. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k řádnému a 
včasnému plnění předmětu smlouvy. V případě porušení se zhotoviteli prodlužuje lhůta pro 
plnění o dobu, po kterou trvalo prodlení objednatele. 
 

11. Zhotovitel 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 předmětu této smlouvy či jejich příslušné části na nového 
zhotovitele, ke kterému dojde nebo má dojít v případě předčasného ukončení této smlouvy (dále 
jen „služby exitu“). 

  
12. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje v dostatečném předstihu vypracovat dle a na základě 

pokynu objednatele exitový plán vymezující veškeré podmínky pro převedení předmětu 
smlouvy či jejich příslušné části na nového zhotovitele (dále jen „Exitový plán pro ukončení 
plnění“), a to včetně migrace dat, a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového 
plánu pro ukončení plnění za přiměřeného použití vhodných ustanovení této smlouvy. 

 
13. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu o jakékoli otázce, která se týká Exitového plánu 

pro ukončení plnění, bude objednatelem určen soudní znalec pro posouzení sporné otázky a 
smluvní strany se budou takovým posouzením soudního znalce řídit. Zhotovitel se zavazuje k 
součinnosti při službě exitu a při vypracování Exitového plánu pro ukončení plnění poskytovat 
s odbornou péčí, zodpovědně a do doby úplného převzetí a inicializace předmětu plnění novým 
zhotovitelem. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání této smlouvy, a to 
nejméně 2 roky po jejím ukončení z jakéhokoli důvodu. Objednatel je oprávněn požádat o 
vypracování Exitového plánu pro ukončení poskytování plnění spolu s výpovědí smluvních 
stran, resp. s odstoupením objednatele od této smlouvy, nebo i po odstoupení zhotovitele od 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Exitový plán pro ukončení plnění smlouvy a 
poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do 1 měsíce od doručení takového požadavku 
objednatele, nestanoví-li objednatel lhůtu delší. Vypracováním Exitového plánu pro ukončení 
plnění se rozumí jeho příprava zhotovitelem a jeho následné schválení objednatelem. Smluvní 
strany se dohodly, že cena za vypracování Exitového plánu pro ukončení plnění a poskytnutí 
plnění nezbytného k realizaci tohoto Exitového plánu pro ukončení plnění je součástí celkové 
ceny za plnění dle této smlouvy. 
  

14. Zhotovitel se zavazuje, že žádným třetím osobám, včetně jeho poddodavatelů, nijak neomezí 
nebo se nepokusí omezit možnost vstupovat nezávisle na zhotoviteli do smluvních nebo jiných 
vztahů s objednatelem, zejména účastnit se zadávacích řízení zadávaných objednatelem, a to 
jak řízení na plnění navazující na tuto smlouvu, tak na jakékoliv jiná plnění, které budou 
předmětem takového zadávacího řízení. 

  
15. V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy týkající se předmětu této smlouvy nebo jakékoli 

jejich části s novým dodavatelem odlišným od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel po skončení 
účinnosti této smlouvy poskytovat objednateli nebo jím určeným třetím stranám veškerou 
součinnost potřebnou pro účely plynulého a řádného poskytování plnění obdobných předmětu 
této smlouvy či jejich příslušné části novým dodavatelem, pokud bude naplnění tohoto cíle 
záviset na znalostech zhotovitele získaných na základě plnění této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně, 
a to minimálně po dobu 2 let ode dne, ve kterém tato smlouva zanikla. Zhotovitel se zavazuje 
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reagovat na požadavek objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování 
součinnosti dle tohoto odstavce smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
takovéhoto požadavku. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle tohoto odstavce je 
součástí celkové ceny za plnění dle této smlouvy. 
 

VI. 
Předání a převzetí Díla  

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro předání a převzetí Díla vytvořeného dle této smlouvy 

platí pravidla dohodnutá níže v tomto článku smlouvy.  
 

2. O dokončení jednotlivých průběžných etap provádění díla sepíší smluvní strany následující 
Protokoly:  
 

- Protokol o předání Cílového konceptu. 
- Protokol o akceptaci základní funkcionality IS Víno. 
- Protokol o ukončení migrace dat, akceptaci komplexní funkcionality a ukončení 

zkušebního provozu IS Víno. 
  

3. Před pořízením protokolu o předání a převzetí „IS Víno – realizace“ (Akceptační protokol Díla) 
musí být splněny následující požadavky: 

a) Byl předán kompletní HW a SW dle specifikace v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. 
b) Bylo provedeno školení všech uživatelů IS Víno (doloženo presenčními listinami za 

jednotlivá školení) v souladu s čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy. 
c) Bylo předáno veškeré další plnění v souladu s čl. II. odst. 1. písm. f) této smlouvy. 
d) Původní informační systém IS Víno může být odpojen bez narušení činnosti 

objednatele, což potvrdí vedení projektu objednatele 
e) Komplexní funkcionalita IS Víno byla ověřena v období nejméně 2 měsíců rutinním 

provozem za zvýšeného dohledu zhotovitele tak, že funkcionalita IS Víno poté 
nevykazuje takové chyby (vady), které by bránily rutinnímu používání systému či 
vylučovaly nebo omezovaly práci zaměstnanců objednatele.  

f) Byly podepsány všechny protokoly vyjmenované v odstavci 2. tohoto článku  
g) Byla předána dokumentace systému dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy. 

 
O akceptaci smluvní strany vyhotoví a podepíší Akceptační protokol Díla, ve kterém potvrdí 
splnění všech požadavků podle odstavce 3. tohoto článku VI. smlouvy.  
 

4. Zjistí-li objednatel v době zkušebního provozu nebo rutinního provozu za zvýšeného dohledu 
zhotovitele, že IS Víno neplní řádně všechny funkce, jak jsou objednatelem požadovány dle této 
smlouvy a dokumentů citovaných v této smlouvě (zejména dokument Cílový koncept, dokument 
Zadávací dokumentace, Příloha č. 1 ZD – Podmínky dodávky a implementace IS Víno, 
k veřejné zakázce IS Víno - realizace viz výše) a současně že nejde pouze o drobné vady, jak 
je definuje čl. VI. odst. 8. této smlouvy (tj. jde o vážné vady), je objednatel povinen sdělit 
zhotoviteli své výhrady k IS Víno s uvedením konkrétních vad (nedodělků), a to průběžně, 
v době, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu ode dne, kdy mu objednatel 
sdělil své výhrady k novému IS Víno, zahájit práce na odstranění vytčených vad (nedodělků) a 
pokračovat v této práci až do odstranění vytčených vad (nedodělků).  
Zjistí-li vady (nedodělky) zhotovitel, je povinen bezodkladně zahájit práce na jejich odstranění;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
současně o těchto skutečnostech informuje objednatele.      
 

5. Smluvní strany jsou povinny nejpozději v dohodnutém termínu řádného předání Díla, tj. 18. 2. 
2022, uskutečnit společné jednání za účelem zjištění, zda IS Víno vykazuje nebo nevykazuje 
vady. 
 

6. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí se touto 
smlouvou zavázal, a současně byla úspěšně ukončena implementace poskytnutého software 
včetně školení uživatelů a IS Víno řádně bez vad a nedodělků plní všechny funkce, které jsou 
definovány dle této smlouvy a dokumentů citovaných v této smlouvě (zejména dokument Cílový 
koncept, dokument Zadávací dokumentace, dokument Příloha č. 1 ZD – Podmínky dodávky a 
implementace IS Víno, k veřejné zakázce IS Víno - realizace), včetně eventuálních dalších 
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funkcí, které si smluvní strany po podpisu této smlouvy odsouhlasily, je zhotovitel povinen Dílo 
objednateli předat a objednatel je povinen Dílo od zhotovitele převzít bez výhrad, tj. smluvní 
strany jsou povinny podepsat Akceptační protokol Díla.   
 

7. V případě, že při předání Díla, nejpozději však k dohodnutému termínu řádného  předání Díla 
dle čl. III. odst. 3. této smlouvy, tj. 18. 2. 2022, bude IS Víno vykazovat vážné vady, tzn. nebude 
splňovat požadavky článku VI. odst. 3 této smlouvy nebo bude vykazovat nedostatky 
odpovídající specifikaci servisního požadavku kategorie A uvedené v zadávací dokumentaci, 
Příloze č. 2 k veřejné zakázce IS Víno - realizace a rovněž ve Smlouvě o poskytování technické 
podpory, kterou smluvní strany uzavírají ve stejný den jako tuto smlouvu o dílo (dále Smlouva 
o poskytování technické podpory), objednatel v uvedeném termínu Dílo nepřevezme a 
zhotovitel bude od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném v čl. III. odst. 3. této 
smlouvy v prodlení.  
 
Smluvní strany prohlašují, že citovaný dokument Smlouva o poskytování technické podpory je 
jim oběma znám a že pro účely odkazu na tuto smlouvu nijak nebrání, zda předmětná Smlouva 
o poskytování technické podpory nabyla či nenabyla účinnosti. 
 

8. V případě, že při předání Díla, nejpozději však k uvedenému termínu řádného předání Díla dle 
čl. III. odst. 3. této smlouvy, tj. 18. 2. 2022, bude IS Víno vykazovat pouze drobné vady či drobné 
nedodělky, které samy o sobě ani ve vzájemné souvislosti nebudou bránit řádnému provozu a 
užívání IS Víno, který bude řádně plnit všechny své funkce, pak objednatel Dílo od zhotovitele 
převezme s výhradami. Zhotovitel se zaváže odstranit tyto drobné vady a nedodělky ve lhůtě, 
kterou smluvní strany dohodnou. Dále se zhotovitel zaváže pro případ, že by porušil povinnost 
odstranit drobné vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení s odstraněním drobných 
vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě. Výčet drobných vad a nedodělků spolu se lhůtou pro jejich 
odstranění, závazek zhotovitele tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě a 
závazek zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu pro případ porušení jeho předchozí 
jmenované povinnosti, musí být uvedeny v Akceptačním protokolu Díla; teprve následně 
smluvní strany Akceptační protokol Díla (o předání a převzetí Díla s výhradami) podepíší.  

 
9. Odstranění vad a nedodělků smluvní strany potvrdí podpisem v Akceptačním protokolu Díla, a 

to spolu s uvedením skutečného termínu jejich odstranění. 
 

10. Právo vystavit fakturu dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy, bodu čtvrtého, zhotoviteli vznikne teprve 
poté, co skutečně odstranil všechny vady a nedodělky Díla.  

  
VII. 

Vady Díla, záruka 
 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady Díla v souladu s příslušnou úpravou v občanském 
zákoníku. 

 
2. Vedle toho zhotovitel v souladu s platnou legislativou přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se 

zaručuje, že předmět plnění dle této smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání 
pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoli vad, včetně právních vad, a že bude mít vlastnosti 
určené dle této smlouvy, a nevyplývají-li požadované vlastnosti z této smlouvy, pak obvyklé 
vlastnosti, a že bude kompletní a bez vad, včetně právních vad. Nápravu (odstranění) vad, 
včetně právních vad, provede zhotovitel bezplatně. 

 
3. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne předání a převzetí Díla bez výhrad (čl. VI. odst. 6. 

této smlouvy), nebo ode dne, ve kterém byly odstraněny vady a nedodělky předaného Díla (čl. 
VI. odst. 9. této smlouvy), a to v závislosti na skutečném způsobu předání a převzetí Díla.  
 

4. V případě, že se na plnění zhotovitele vyskytne vada, oznámí objednatel zhotoviteli volbu 
konkrétního práva z vadného plnění.   

 
5. Smluvní strany sjednávají, že vady musí být nahlášeny stejným způsobem, jakým je upravena 

iniciace servisního požadavku podle Smlouvy o poskytování technické podpory. Odstranění 
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vad musí být provedeno ve stejných časových intervalech, jak je v závislosti na závažnosti vady 
(servisní požadavky kategorie A, B a C) uvedeno ve Smlouvě o poskytování technické podpory. 

 
6. Vada se považuje za odstraněnou okamžikem oznámení o odstranění vady ze strany 

objednatele, a to stejným způsobem, jakým je upravena iniciace servisního požadavku ve 
Smlouvě o poskytování technické podpory. 

 
7. V případě, že se na plnění zhotovitele vyskytne neodstranitelná vada, která bude bránit 

řádnému užívání IS Víno, může objednatel z důvodu vadného plnění odstoupit od smlouvy, a 
to bez ohledu na to, zda je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. 

 
8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména nefunkčnost vytvořeného IS Víno, tj. stav, kdy 

tento informační systém neplní řádně funkce, jak jsou objednatelem požadovány dle této 
smlouvy a souvisejících dokumentů (viz text výše). 

 
VIII. 

Ochrana důvěrných informací 
 

1. Za důvěrné informace objednatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této 
smlouvy považují veškeré informace, které nebyly objednatelem označeny jako veřejné, 
zejména: 

 
(a) Informace, které se týkají objednatele. 
(b) Informace, které jsou neveřejné podle obecně závazných právních předpisů. 

 
2. Za důvěrné informace zhotovitele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této smlouvy 

považují veškeré informace, které byly zhotovitelem písemně označeny jako důvěrné a 
informace, které tvoří obchodní tajemství zhotovitele. Důvěrnými informacemi zhotovitele 
nejsou informace, které se týkají této smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a 
povinnostech smluvních stran, informace o cenách apod.). 

 
3. Za důvěrné informace objednatele a zhotovitele se nepovažují informace, které se staly veřejně 

přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané 
na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která 
informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a informace poskytnuté třetí osobou, která 
takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany. 

4. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích 
druhé smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany je nesdělí ani jinak nezpřístupní žádným třetím osobám, vyjma 
osob, které se podílejí na plnění této smlouvy, za předpokladu, že tyto osoby jsou zavázány 
k ochraně důvěrných informací ve stejném rozsahu jako smluvní strany podle této smlouvy 
(dále „povinnost mlčenlivosti“). Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle této smlouvy nebude 
rovněž považováno uveřejnění důvěrných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému 
dojde na základě zákona, soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí. 

5. Smluvní strany se zavazují nevyužít důvěrné informace druhé smluvní strany získané v 
souvislosti s touto smlouvou jinak než pro řádné plnění práv a povinností dle této smlouvy (dále 
„povinnost nevyužít důvěrné informace druhé smluvní strany“). 

6. Nehledě na ustanovení čl. VIII. odst. 2. této smlouvy zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby 
tato smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách (profilu zadavatele) 
určených objednatelem, a to bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel dále 
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o registru smluv). 

7. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Povinnosti uvedené v tomto čl. VIII. této smlouvy platí i po ukončení této smlouvy.  
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IX.
Ochrana osobních údajů

1. Při plnění této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, přičemž objednatel má
postavení správce a zhotovitel má postavení zpracovatele. S ohledem na ustanovení nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“), se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno
v tomto článku smlouvy.

2. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje v souladu s Obecným nařízením, touto smlouvou a
pokyny objednatele, které budou objednatelem jednoznačně uděleny a zhotovitelem případně
následně doloženy. Udělování pokynů objednatelem bude probíhat elektronicky prostřednictvím
kontaktních této smlouvy na e-mail kontaktní osoby
zhotovitele popřípadě prostřednictvím Helpdesku.
Zhotovitel bude nakládat se svěřenými údaji tak, aby nedošlo k poškození zájmů objednatele.

3. Bude-li podle názoru zhotovitele pokyn objednatele v rozporu s Obecným nařízením nebo jiným
předpisem EU, bude povinen o této skutečnosti informovat objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zhotovitele z Obecného
nařízení, zejména pak povinnosti uvedené v čl. 28 Obecného nařízení.

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti, která se
vztahuje na objednatele.

6. Předmětem zpracování budou zejména následující osobní údaje: jméno, přímení a titul, datum
narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, místo trvalého pobytu, e-mail,
fotodokumentace. Kategorie subjektů údajů tvoří osoby zúčastňující se procesu zatřiďování vín
a ověřování cukernatosti hroznů révy vinné.

7. Zhotovitel bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této smlouvy. Po jejím ukončení
zhotovitel nebude mít na základě smlouvy přístup k osobním údajům/osobní údaje vrátí
objednateli.

8. Zhotovitel je povinen přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení
zpracování osobních údajů v souladu s čl. 32 Obecného nařízení.

9. Zhotovitel se zavazuje k těmto technickým a organizačním opatřením:

a) Pseudonymizace, šifrování osobních údajů;

b) Uzamykání prostor dodavatele, kde se osobní údaje zpracovávají;

c) Zaheslování počítačů, ve kterých se osobní údaje zpracovávají;

d) Uzamykání osobních údajů v tištěné podobě do uzamykatelných skříní;

e) Zpracování osobních údajů pouze odpovědnými osobami;

f) Proškolení odpovědných osob, jak mají s osobními údaji nakládat.

10. Zhotovitel není oprávněn předat osobní údaje žádné třetí osobě. Pokud by bylo třeba zapojit do
zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, zhotovitel je povinen si předem vyžádat
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písemné povolení objednatele. 

11. Smluvní strany se zavazují předávat si osobní údaje v šifrované nebo jinak zabezpečené 
podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jakémukoliv 
zneužití neoprávněnou osobou.  

12. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat dodržování Obecného nařízení zhotovitelem, a to i 
bez předchozího upozornění. 

13. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli do 24 hodin jakékoliv porušení zabezpečení osobních 
údajů.  

14. Zhotovitel má ve vztahu k osobním údajům povinnost mlčenlivosti v rozsahu daném obecně 
závaznými právními předpisy i daném touto smlouvou, a rovněž se zavazuje zajistit, aby 
odpovědné osoby byly zavázány k mlčenlivosti. Ukončení platnosti smlouvy nemá vliv na 
závazek zachovávat mlčenlivost.  

15. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při plnění povinnosti objednatele reagovat na žádosti o 
výkon práv subjektů údajů. 

       X.        
Práva k Dílu, autorská práva 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavázal dodat potřebný software a další software potřebný 

k vytvoření, plnému provozu a řádnému používání IS Víno, včetně poskytnutí licenčních práv. 
V Příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy je u každého softwaru uvedeno jeho licenční oprávnění 
(výhradní nebo nevýhradní). Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli výhradní licenci 
k softwaru individuálně vytvořeném pro objednatele (dále také „software IS Víno“). Zhotovitel 
se zavazuje zajistit průmyslověprávní, resp. autorskoprávní nezávadnost plnění této smlouvy. 

 
2. Jestliže zhotovitel při plnění dle této smlouvy uplatní jakýkoliv svůj předmět duševního 

vlastnictví vytvořený před uzavřením této smlouvy nebo v čase plnění této smlouvy, nabývá 
objednatel právo na jeho výhradní nebo nevýhradní užívání bez zvláštní smlouvy a úhrady 
dnem jeho užití (uplatnění). Předchozí věta platí stejně i pro případ, že při plnění této smlouvy 
zhotovitel vytvoří autorské dílo. Úhrada za získání práva na užívání těchto předmětů duševního 
vlastnictví (veškerých licencí) k účelu vyplývajícímu z této smlouvy je zahrnuta v ceně plnění. 

 
3. Pokud zhotovitel jako autor vyvinul pro objednatele IS Víno nebo některou jeho část, zavazují 

se smluvní strany tak, jak je uvedeno v následujících ustanoveních (pouze software 
individuálně vytvořený pro objednatele, nikoliv komerční software): 

 
a) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zdrojový kód IS Víno, příp. jeho části a součásti 
jako například, ale ne výlučně, běhové knihovny třetích stran, a všechny následné změny 
zdrojového kódu IS Víno, vytvořený zhotovitelem pro objednatele (dále jen „zdrojový kód IS 
Víno“).  Zdrojový kód IS Víno bude předán prostřednictvím média neumožňujícího dodatečné 
změny obsahu (např. CD, DVD apod.), přičemž zhotovitel předá novou, aktuální verzi tohoto 
zdrojového kódu IS Víno vždy nejpozději při akceptaci dané části plnění. Bez ohledu na 
předchozí ustanovení předá zhotovitel objednateli aktuální verzi zdrojového kódu IS Víno 
nejméně 2x ročně. O předání bude vždy sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
stranami, který se bude jednoznačným způsobem odkazovat na médium se zdrojovým kódem. 
Předaný zdrojový kód musí být dokumentovaný; komentáře popisující důležité části 
implementace budou vložené přímo na konkrétní místa zdrojového kódu. Předaný zdrojový kód 
musí být ve správné verzi a umožňovat kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality. 
Pro splnění předchozí věty nemusejí být součástí předaného kódu ty části, které jsou sice nutné 
pro kompilaci, ale představují buďto oddělený předmět licencování (např. vývojářské licence 
knihoven třetích stran, vývojové prostředí) nebo jsou k dispozici nebo součástí poskytnutého 
software (např. webové servery, nástroje pro správu RDBMS), aby vývojové prostředí bylo 
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běžně dostupné. Takové součásti ale musejí být v průvodní dokumentaci zdrojového kódu 
explicitně uvedeny včetně správné verze a zdroje odkud je lze získat či kde se nachází. 

 
b) Zhotovitel prohlašuje, že má právo užít a udělit objednateli oprávnění k výkonu všech 
majetkových práv k software IS Víno a ke všem verzím zdrojového kódu IS Víno, včetně 
aktuálního zdrojového kódu IS Víno. 

 
c) Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli výhradní licenci, na základě které 
vzniká objednateli výkon všech potřebných užívacích práv k software IS Víno a k jeho 
zdrojovému kódu IS Víno; autorská práva k tomuto software a k jeho kódu (včetně aktuálního 
zdrojového kódu) jsou v dispozici objednatele, tj. objednatel disponuje právem užít software a 
jeho zdrojový kód, měnit a rozvíjet software a jeho zdrojový kód sám či prostřednictvím třetích 
osob. Zhotovitel uděluje veškerá oprávnění k výkonu všech práv ke všem verzím softwaru IS 
Víno a jeho zdrojového kódu IS Víno, včetně aktuálního zdrojového kódu IS Víno. 
Objednatel má právo užít Dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, 
vhodné či přiměřené, a to bez jakéhokoliv omezení. 

 
d) Objednatel může shora uvedenou licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční 
smlouvy bez souhlasu zhotovitele, a to pouze pro potřeby objednatele. Územní ani časový 
rozsah licence nejsou omezeny.  

 
XI. 

Další ujednání 
 

1. Po odsouhlasení Cílového konceptu dle předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. odst. 1. písm. a) 
této smlouvy ze strany objednatele je objednatel oprávněn bez udání důvodu odstoupit od této 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká s tím, že cena za provedení Cílového 
konceptu podle čl. IV. odst. 2. (první položky tabulky) této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena. 
Toto ujednání je platné a účinné i po ukončení této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude objednateli poskytovat takovým 

způsobem, aby v minimálním možném rozsahu a v co nejkratší možné době došlo 
k přerušením provozu dosavadního (nahrazovaného) informačního systému objednatele tak, 
aby objednatel mohl užívat své dosavadní informační systémy s co možná nejmenšími 
omezeními či přerušeními až do doby, kdy bude nasazen do plného provozu plně funkční IS 
Víno vytvořený zhotovitelem pro objednatele dle této smlouvy. 
  

3. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání platnosti a účinnosti této smlouvy udržovat 
pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním dle této 
smlouvy, s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 1 500 000,- Kč (slovy: jeden 
milion pět set tisíc korun českých). Splnění této povinnosti prokazuje zhotovitel objednateli při 
podpisu této smlouvy a následně prokáže kdykoliv bezodkladně na vyžádání objednatele, a to 
vždy předložením kopie předmětné pojistné smlouvy. 
 

4. Pro účely této smlouvy se řádným provozem IS Víno rozumí takový provoz, při kterém IS Víno 
řádně plní všechny své funkce, jak jsou objednatelem požadovány dle této smlouvy a 
dokumentů citovaných v této smlouvě (zejména dokument Cílový koncept, dokument Zadávací 
dokumentace, Příloha č. 1 ZD – Podmínky dodávky a implementace IS Víno). 

 
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět jakékoli 

zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele za 
zhotovitelem, ani postoupit jakákoli svoje práva a pohledávky vůči objednateli na jakoukoli třetí 
osobu. 

 
6. Obě smluvní strany se zavazují, že si při plnění této smlouvy a při interpretaci jejich ujednání 

budou počínat tak, aby jejich jednání bylo v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. 
Pro případ sporu jsou pro řešení příslušné obecné soudy České republiky.  
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XII. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést, tj. dokončit a 

předat objednateli Dílo, v termínu dohodnutému v čl. III. odst. 3. této smlouvy, tj. 18. 2. 2022, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dokončit a 
předat objednateli Dílo v dohodnutém termínu.  
 

2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun 
českých), kterou se objednateli touto smlouvou výslovně zavazuje uhradit zhotovitel, bude-li 
naplněna kterákoliv z následujících podmínek:  
 
- Bude zjištěno, že poslední verze zdrojových kódů IS víno uložená zhotovitelem je nefunkční 
nebo neodpovídá aktuálně provozované verzi IS Víno. Nefunkčností se přitom nerozumí méně 
závažné vady, pokud nevyžadují úpravy k tomu, aby bylo možné provozovat IS Víno 
způsobem, jakým byl provozován do vydání zdrojových kódů IS Víno, a pokud nebrání užití 
IS Víno. Bude-li zjištěna nefunkčnost poslední verze zdrojových kódů IS Víno dle tohoto 
odstavce, je objednatel bez zbytečného odkladu povinen písemně oznámit zhotoviteli 
nefunkčnost zdrojových kódů IS Víno a umožnit mu nápravu. 
 
- Zhotovitel bude v prodlení přesahujícím jeden týden se splněním povinnosti předat zdrojové 
kódy IS Víno a toto prodlení nenapraví ani do 10 dnů ode dne, kdy jej k tomu objednatel 
písemně vyzve.  
 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve výši 
převyšující smluvní pokutu.   
 
Nárok na výše uvedenou smluvní pokutu objednateli nevzniká, bude-li zjištěno, že poslední 
verze uschovaných zdrojových kódů IS Víno je nefunkční, avšak zhotovitel předá objednateli 
jiný nosič obsahující funkční zdrojové kódy IS Víno nejpozději do deseti pracovních dnů ode 
dne, kdy objednatel oznámí zhotoviteli nefunkčnost uschovaných zdrojových kódů IS Víno. 

 
3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti služby exitu uvedené v čl. V. odst. 11. a 

následujících odstavců čl. V., zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností 
v čl. V. odst. 11. a následujících odstavců čl. V., tj. i opakovaně. 
 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti uvedenou v čl. VIII. odst. 4. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč 
(slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti 
uvedené v čl. VIII. odst. 4., tj. i opakovaně. 

 
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost nevyužít důvěrné informace druhé smluvní strany 

uvedenou v čl. VIII. odst. 5. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 
povinnosti nevyužít důvěrné informace druhé smluvní strany uvedené v čl. VIII. odst. 5., tj. i 
opakovaně. 

 
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a po celou dobu trvání platnosti a 

účinnosti této smlouvy udržovat pojistnou smlouvu uvedenou v čl. XI. odst. 3. této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun 
českých) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti uzavřít a udržovat 
pojistnou smlouvu dle čl. XI. odst. 3. této smlouvy. 
 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost, že jím vytvořené a předané Dílo bude 
odpovídat požadavkům zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a požadavkům dokumentu 
„Bezpečnostní požadavky na AIS pro připojení k  produkčnímu prostředí Základních registrů“ 
uveřejněnými na www.szrcr.cz v aktuálním platném znění, uvedenou v čl. II. odst. 7. této 
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smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc 
korun českých) za každé takové porušení. 
 

8. Pro každou jednotlivou smluvní pokutu sjednanou v této smlouvě platí, že smluvní pokutu 
uhradí povinná strana straně oprávněné vedle náhrady škody, vzniklé porušením povinnosti, 
na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty dle tohoto čl. XII. smlouvy jsou splatné 
ve prospěch oprávněné smluvní strany do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně. 

 
9. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných závažných 

důvodů písemně odsouhlasených oběma stranami, nevzniká objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty. Smluvní strany si sjednávají, že závažnými důvody ve smyslu předchozí věty 
jsou živelná pohroma, zásah vyšší moci a neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem 
dle čl. V. této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran sjednat i další 
závažné důvody liberace. 
 

10. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči zhotoviteli vzniklých 
v souladu s tímto čl. XII. proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny. 

 
11. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením jakékoli splatné platby dle této 

smlouvy zhotoviteli, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši. 
       
12. V případě, že z důvodu neposkytnuté součinnosti objednatele dojde ke zpoždění zahájení 

jednotlivých etap projektu, které bude delší než 4 týdny vůči odsouhlasenému harmonogramu 
projektu, je zhotovitel oprávněn vyvolat jednání k dodatku ke smlouvě. 

 
13. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech uvedených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  
Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje 
zejména případ, kdy je zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoli svého dílčího či celkového 
závazku vyplývajícího z této smlouvy oproti kterémukoli termínu dohodnutému v čl. III. odst. 
1. písm. c) této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje 
případ, kdy je objednatel více než 30 dnů v prodlení s proplacením faktury zhotoviteli 
vystavené v souladu s touto smlouvou.  

 
14. Ukončením či zánikem této smlouvy, ať už se tak stane z jakéhokoli důvodu (naplněním cíle 

této smlouvy – tj. splněním závazků smluvních stran ze smlouvy vyplývajících, odstoupením 
od smlouvy některou smluvní stranou) není dotčena platnost a účinnost těch ujednání této 
smlouvy, z jejichž účelu a obsahu je zřejmé, že mají být platná a účinná i po ukončení či zániku 
této smlouvy (závazky vyplývající z článku VIII. této smlouvy, závazek zaplatit smluvní pokutu, 
závazky zhotovitele vyplývající z vad plnění či ze záruky za jakost, náhrada škody apod.). 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v registru 
smluv zajistí objednatel dle příslušného právního předpisu. 

 
2.   Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že 

zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
3. S výjimkou změny seznamu osob určených smluvními stranami k zajištění komunikace,  

tj. s výjimkou aktualizace Přílohy č. 3 této smlouvy, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat 
pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními 
stranami. 
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4.   Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Otázky, které v 
této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnou obecně platnou právní úpravou, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
5.   V případě, že se některé ujednání této smlouvy ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato 

skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy, ani na platnost a 
účinnost této smlouvy jako celku. Nastane-li taková situace, nahradí smluvní strany neplatné 
či neúčinné ujednání ujednáním novým, platným a účinným, které bude nejlépe odpovídat 
dané otázce a vůli smluvních stran při uzavírání této smlouvy. Nedojde-li k dohodě smluvních 
stran v předmětné věci, pak se namísto neplatného či neúčinného ujednání použije to 
ustanovení platného a účinného právního předpisu, které bude svým obsahem a účelem, 
s přihlédnutím k vůli smluvních stran při uzavírání této smlouvy, dané otázce nejbližší. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i níže uvedené přílohy: 
 

a) příloha č. 1 – Soupis software  
 
b) příloha č. 2 – Soupis hardware 

 
c) příloha č. 3 – Kontaktní osoby 

 
V Brně dne: 14. 1. 2021 
 
vložením elektronického podpisu 

Dnem vložení elektronických podpisů   

Objednatel: Zhotovitel: 
Česká republika – Státní zemědělská  
a potravinářská inspekce 

InQool, a.s.   

 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
Podpis:_________________________ Podpis:_________________________ 
 
Jméno: Ing. Martin Klanica Jméno: Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo  
 
Funkce: ústřední ředitel Funkce: členové představenstva InQool, a.s.  
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PŘÍLOHA č. 1 – Soupis software 
 

 Vytěžovací platforma ABBYY FCD4I včetně 4 let SMUA 
o Cena: 350.000,- Kč bez DPH 

 Open source komponenty 
o Apache 2.4.41 
o Java 11 
o ElasticSearch 7.5 
o Activiti 7 
o Jasper Reports 6.10 
o Icinga 2.11.2 
o Springboot 2.2.2(Spring AOP + AuditObject stereotype) 
o JUnit 5 
o TestLink 1.9.17 
o Selenium 3.141.59 
o React 16.12.0 
o HAProxy 2.1.0 

 Komponenty uchazeče, které poskytne v rámci podmínek této smlouvy 
o iQ Forms 2.0 
o iQ UAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Soupis hardware  Číslo smlouvy SZPI: SML/196/20/034 

20/21 
 

PŘÍLOHA č. 2 – Soupis hardware 
 
 10 kusů tabletů Lenovo M10 Plus ZA5T0081CZ 

o Cena: 5.000,- Kč bez DPH za kus, 6.050,- Kč s DPH za kus 
 10 kusů FHD Folio Case 

o Cena: 400,- Kč bez DPH za kus, 484,- Kč s DPH za kus 
 2ks Kodak E1025 se servisem na 4 roky 

o Cena: 22.000,- Kč bez DPH za kus, 26.620,- Kč s DPH za kus 
 2ks licencí skenovacího software Kodak Capture Pro Group A (vč. SW Assurance na 4 roky) 

o Cena: 17.722,- Kč bez DPH za kus, 21.443,62 s DPH za kus 
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PŘÍLOHA č. 3 – Kontaktní osoby

Zhotovitel
Jméno, příjmení Pracovní

zařazení
Telefon: Mobil: e-mail:

Objednatel
Jméno, příjmení Pracovní

zařazení
Telefon: Mobil: e-mail:


