
Č. J. MV-144937-7/LG-2020 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34 
IČO: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupená: JUDr. Vítem Šťastným, ředitelem odboru legislativy a koordinace 

předpisů 
Telefon: 00420 974 817 333 
Fax: 00420 974 816 866 
e-mail: ol@mvcr.cz    
datová schránka: 6bnaawp 
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 
a 
 
NEURODOT Consulting s.r.o. 
se sídlem Mukařov, Lipová 288, PSČ: 251 62 

IČO: 28418191 

DIČ: CZ28418191 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Zastoupená: Jiřím Holaněm, jednatelem  

Telefon: 

Fax:  

e-mail: holan@neurodot-consulting.com 

datová schránka: 552p3d7 

 
(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé 

  

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

 

*MVCRX05FP7VS* 
MVCRX05FP7VS 

prvotní identifikátor 

mailto:ol@mvcr.cz


2 / 19 

 

PREAMBULE 

(A) Vláda České republiky svým usnesením č. 554/2010 a zákonem č. 222/2016 Sb. uložila 
Objednateli realizovat projekt e-Sbírka a e-Legislativa jakožto systém elektronické Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv a systému umožňujícího realizaci legislativního procesu pomocí 
elektronických nástrojů („Projekt“). 

(B) Objednatel, za účelem realizace Projektu, uskutečnil od roku 2010 jednotlivé kroky směřující 
k jeho realizaci a implementaci. Jedním z těchto kroků je i zajištění služeb souvisejících 
s dohledem nad realizací a implementací Projektu. 

(C) Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na 
služby zadávané Objednatelem v otevřeném řízení s názvem Architektonický dohled nad 
výstavbou a zkušebním provozem projektu e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů), dle ustanovení § 56 
a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(„ZZVZ“). 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je zajistit Objednateli poskytování služeb v oblasti informačních 
technologií ze strany Poskytovatele souvisejících s realizací a implementací Projektu 
(„Služby“).  

1.2 Poskytovatel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli po dobu trvání této 
Smlouvy služby architektonického dohledu nad výstavbou, zkušebním provozem 
a bezpečnostními opatřeními v rámci Projektu, zejména potom:  

(a) analytickou činnost v oblasti architektonického řešení Projektu; 

(b) návrh řešení problémů spojených s architektonickým řešením Projektu, které nově 
vyvstanou v průběhu realizace Projektu; 

(c) dohled nad souladem realizace a implementace řešení Projektu s podrobnou 
architektonickou a technickou dokumentací Projektu; 

(d) kontrolu technické jednoznačnosti a technické správnosti předmětu jakékoliv smlouvy 
týkající se realizace a implementace Projektu, zejména spolupráce s Objednatelem na 
přípravě dodatků ke smlouvám s dodavateli v souvislosti s úpravami harmonogramů plnění 
Projektu (realizace a implementace informačních systémů eSeL), zejména se zaměřením na 
zachování vnitřní logické provázanosti a funkční celistvosti jednotlivých částí a milníků 
plnění Projektu; 

(e) koordinaci činnosti řešitelských týmů v technické a technologické oblasti při řešení 
interdisciplinárních neshod; 
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(f) uplatňování všech adekvátních testovacích, inspekčních a přezkumných aktivit, které byly 
definovány plány Projektu a od něho odvozenými dokumenty, a to jak pro kontrolu 
věcného obsahu řešení, tak i pro kontrolu plnění plánu a správného uplatňování 
definovaných procedur; 

(g) přezkoumávání technických a technologických procedur, zajišťování jejich adekvátnosti 
a efektivnosti, identifikace a přijímání nezbytných korektivních akcí, vyvstane-li jejich 
potřeba; 

(h) kontrolu, že všechny technické a technologické problémy a neshody jsou identifikovány, 
iniciace procedury řízeného řešení problémů, a je-li to nutné, provádění jejich eskalací; 

(i) provádění průběžné kontroly kvality dílčích výstupů Projektu, eskalace zjištěných 
nedostatků na úroveň projektového týmu; 

(j) kontrolu testování a auditu kvality všech funkčních bloků a funkčních celků projektu 
prostřednictvím testovacích nástrojů, které budou součástí dodávky; 

(k) provedení auditu kvality všech návrhů oficiálních výstupů Projektu;  

(l) přípravu podkladů ve spolupráci s koncovým zákazníkem pro komunikaci vývoje projektu 
k veřejnosti; a 

(m) spolupráci na přípravě koncepce dalšího rozvoje Projektu. 

1.3 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje platit Poskytovateli za řádně a včas poskytnuté Služby 
Odměnu (jak je definována níže) dle čl. 6 této Smlouvy. 

1.4 Služby budou poskytovány na základě hodinových sazeb (režim „pevná sazba a vykázaný čas“) 
a budou účtovány na základě Přehledů služeb (jak je definován níže) předložených 
Poskytovatelem ke schválení Objednateli v souladu s čl. 6.4 této Smlouvy. 

2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

2.1 Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bezodkladně po nabytí účinnosti této 
Smlouvy a poskytovat Služby Objednateli dle aktuálních potřeb Objednatele a v souladu s jeho 
pokyny až do úplného dokončení Projektu. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Služby budou ze strany Poskytovatele poskytovány v místě podle 
potřeb Objednatele, a to jak v prostorách Objednatele (on-site), tak vzdáleným přístupem (off-
site) pokud to povaha Služeb umožňuje a není to v rozporu s požadavky Objednatele. Bude-li 
Poskytovatel poskytovat Služby v prostorách Objednatele, zavazuje se Poskytovatel dodržovat 
pokyny Objednatele a obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.3 Poskytovatel bude Objednateli zasílat pracovní verze hmotných i nehmotných výsledků Služeb 
k odsouhlasení, a následně dle požadavků Objednatele provádět změny, testy a opravy 
(„Akceptace“). Akceptace končí tehdy, když Objednatel nežádá provedení (další) změny, testy 
nebo opravy výsledků Služeb a potvrdí převzetí příslušných výsledků Služeb. Skončením 
Akceptace ve smyslu předchozí věty je poskytnutá Služba, která byla předmětem Akceptace, 
považována za převzatou (akceptovanou). Vlastnické právo k hmotným i nehmotným 
výsledkům Služeb přechází z Poskytovatele na Objednatele okamžikem skončení Akceptace. 



4 / 19 

2.4 Akceptace bude zpravidla, nedohodnou-li se Strany jinak, probíhat potvrzením převzetí výstupů 
poskytování Služeb, za předpokladu, že došlo k jejich řádnému a včasnému poskytnutí, 
v elektronickém přehledu poskytnutých služeb pro příslušný kalendářní měsíc, jež musí 
obsahovat stručný popis jednotlivých Služeb a počet odpracovaných Člověkohodin (jak jsou 
definovány níže) a jehož vzor tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy („Přehled služeb“). Potvrzením 
převzetí Služeb v Přehledu služeb se rozumí uvedení textu „Ano“ ve sloupci „Schváleno“ 
odpovědnými osobami Stran, jak je demonstrováno ve vzorovém Přehledu služeb. Potvrzením 
Přehledu služeb se má za to, že Služby byly Akceptovány, poskytnuty v souladu se vznesenými 
specifikacemi a upřesňujícími požadavky Objednatele, byly předány včas, jsou úplné, bez 
zjevných vad a kvalitativních nedostatků.  

2.5 Pokud má Objednatel jakékoliv dotazy k Přehledu služeb, je Poskytovatel povinen takové 
zodpovědět. Pokud Přehled služeb neobsahuje náležitosti, jaké dle této Smlouvy obsahovat má, 
či vykazuje jiné nedostatky, je Objednatel oprávněn vyzvat Poskytovatele k nápravě a sdělit mu 
své námitky k Přehledu služeb do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení Přehledu 
služeb, a to i opakovaně, dokud nebude Přehled služeb vystaven v souladu s touto Smlouvou a 
bude tak způsobilý Akceptaci ve smyslu čl. 2.3 Smlouvy.  

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

3.1 Poskytovatel se zavazuje řádně plnit své povinnosti dle této Smlouvy v souladu s ustanoveními 
této Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy, zejména poskytovat Služby dle této 
Smlouvy řádně a včas, a to bez jakýchkoli vad, dbát v dobré víře zájmů a dobrého jména 
Objednatele a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může odchýlit, jen je-
li to v zájmu Objednatele nevyhnutelné a nemůže-li včas získat jeho souhlas.  

3.2 Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb postupovat profesionálně a s odbornou péčí, 
podle svých nejlepších odborných znalostí a schopností tak, aby Služby byly Objednateli 
poskytovány v co nejlepší kvalitě. 

3.3 Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli skutečnosti, které mohou 
mít vliv na povahu nebo podmínky poskytování Služeb a o kterých mohl při vynaložení 
odborné péče vědět.  

3.4 Bude-li mít Poskytovatel za to, že pokyny Objednatele k provedení Služeb jsou nevhodné 
(a mohl-li Poskytovatel tuto nevhodnost zjistit při poskytování odborné péče), upozorní 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost takových pokynů.  

3.5 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro řádné plnění 
Smlouvy.  

3.6 Poskytovatel je oprávněn po předchozím písemném souhlasu Objednatele použít k plnění 
Smlouvy subdodavatele. Poskytovatel je povinen zajistit plnění Služeb pouze prostřednictvím 
osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k poskytování Služeb. Objednatel tímto ke 
dni podpisu Smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas s použitím následujících subdodavatelů: 
MICROSOFT S.R.O., GREYCORBEL S.R.O.. 

Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna v osobě poddodavatelů 
podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Objednatel souhlas neudělí v případě, 
kdy Poskytovatel hodlá nahradit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval splnění 
kvalifikace, a to v případě, kdy by nový poddodavatel disponoval nižší kvalifikací, než kterou 
prokázal nahrazovaný poddodavatel v rámci prokázání kvalifikace v nabídce Poskytovatele. 



5 / 19 

3.7 Poskytovatel se zavazuje mít pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy k dispozici realizační 
tým složený z následujících osob: 

Název pozice: Jméno a příjmení 

Senior architect 

Senior analytic 

Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna v osobách členů 
realizačního týmu Poskytovatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. 
Objednatel souhlas neudělí v případě, kdy Poskytovatel hodlá nahradit člena realizačního týmu 
osobou která disponuje nižší kvalifikací, než kterou prokázal nahrazovaný člen realizačního 
týmu v rámci prokázání kvalifikace v nabídce Poskytovatele. 

3.8 Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost odpovědných pracovníků, kteří budou v pracovních 
dnech dostupní Objednateli telefonicky, prostřednictvím e-mailové komunikace anebo osobně 
v pracovní době od 9:00 hod. do 18:00 hod., a to vždy nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od 
prvotního pokusu Objednatele o kontaktování Poskytovatele. 

3.9 Poskytovatel bere je na vědomí, že dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů Poskytovatel se 
zavazuje finanční kontrole dle předchozí věty podrobit a poskytnout při výkonu takové finanční 
kontroly veškerou součinnost příslušným kontrolním orgánům. 

3.10 Poskytovatel se zavazuje, že plněním Smlouvy neporuší žádná práva duševního vlastnictví či 
obchodního tajemství třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jiný 
závazek ve prospěch třetí strany. 

3.11 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele podle 
právních předpisů zaručujících svobodný přístup k informacím. 

3.12 Poskytovatel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy. 

3.13 Poskytovatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti Smlouvy je s ustanoveními a povinnostmi, 
které pro Poskytovatele vyplývají z této Smlouvy, seznámen a souhlasí s nimi. 

3.14 Za účelem řádného plnění této Smlouvy ze strany Poskytovatele se Poskytovatel zavazuje 
seznámit se s existující dokumentací Projektu, popisující původní návrh řešení systému eSeL, i 
jeho analytické rozpracování do podrobného zadání pro programátory, popis technické, síťové a 
bezpečnostní architektury a smluvní podmínky dodavatelů řešení, kdy rozsah uvedené 
dokumentace činí cca 12.000 stran a časová náročnost seznámení se s předmětnou dokumentací 
může činit až 1500 hodin. Pro vyloučení všech pochybností se Strany dohodly, že náklady 
Poskytovatele na splnění povinnosti dle tohoto článku 3.14 Smlouvy jsou zahrnuty v odměně 
Poskytovatele dle článku 6.1 Smlouvy a nebudou ze strany Poskytovatele fakturovány 
Objednateli. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

4.1 Objednatel poskytne Poskytovateli nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění této 
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Smlouvy, zejména potřebné informace a podklady pro splnění povinností Poskytovatele dle 
čl. 1.1, 1.2 a čl. 3 této Smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat Poskytovateli 
dokumentaci Projektu ve smyslu článku 3.14 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této Smlouvy. 

4.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob plnění této Smlouvy, a to za účelem ověření souladu 
s podmínkami stanovenými Smlouvou. 

5. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY STRAN 

5.1 Poskytovatel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy: 

(a) má nezbytná schválení jednotlivých orgánů Poskytovatele, popřípadě jiných příslušných 
subjektů, k uzavření Smlouvy a k realizaci plnění zamýšleného Smlouvou, a to za 
podmínek dle této Smlouvy;  

(b) je právně způsobilý k uzavření Smlouvy a k realizaci plnění zamýšleného Smlouvou, a to 
za podmínek dle této Smlouvy;   

(c) osoby podepisující Smlouvu jménem nebo za Poskytovatele jsou k tomuto řádně 
oprávněny; 

(d) má platná a účinná veškerá předepsaná oprávnění a povolení vyžadovaná obecně 
závaznými právními předpisy, jež jsou potřebná k plnění předmětu této Smlouvy a nejsou 
mu známy jiné skutečnosti, které by Poskytovateli bránily v této činnosti;  

(e) není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Poskytovatele neprobíhají žádná 
řízení týkající se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje závodu Poskytovatele nebo jeho části 
nebo jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 
znění pozdějších předpisů („Insolvenční zákon") včetně smírčího řízení, insolvenčního 
řízení nebo ujednání s věřiteli ve vztahu k likvidaci, exekuci, prodeji podniku nebo části 
podniku nebo jiné řízení o úpadku ve vztahu k Poskytovateli a podle nejlepšího vědomí 
Poskytovatele nebyly podniknuty žádné kroky k vynucení jakéhokoliv zajištění majetku 
Poskytovatele a nedošlo k žádné události, která by zakládala právo takové zajištění 
vynucovat; 

(f) je na základě veškerých nezbytných úkonů, které učinil, řádně a platně oprávněn k tomu, 
aby uzavřel a plnil Smlouvu po celou dobu její účinnosti, a pokud Smlouva výslovně 
nestanoví jinak, nebude za tímto účelem nutný žádný souhlas, zproštění, schválení, licence, 
jmenování ani oprávnění či jakékoli prohlášení, oznámení o učinění podání jakékoli osobě 
nebo instituci, a nezakládá se tím ani nebude založeno žádné porušení ujednání či dohody, 
rozsudků, rozhodčích nálezů a právních předpisů, kde je Poskytovatel jednou ze stran nebo 
jimiž je vázán Poskytovatel či jakákoliv část jeho majetku; 

(g) má schopnost zajistit předmět plnění Smlouvy dle čl. 1 této Smlouvy; 

(h) má silnou technologickou kompetenci týkající se předmětu této Smlouvy a při poskytování 
Služeb není závislý na dodavatelích jiných technologií; 

(i) Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Poskytovatele, který je vůči 
Poskytovateli vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy; 
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(j) disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění dle Smlouvy za cenu uvedenou ve Smlouvě; 

(k) vzhledem k tomu, že realizace a implementace Projektu je a bude technologicky 
a obsahově provázána s třetími osobami participujícími, či s třetími osobami, které budou 
v budoucnu participovat na dodávkách zboží a služeb v rámci Projektu, bude Poskytovatel 
plnit roli konzultanta Projektu a bude s těmito třetími osobami při poskytování Služeb 
spolupracovat; 

(l) s ohledem na probíhající realizaci Projektu, zejména potom s ohledem na probíhající 
výstavbu systému e-Sbírka a e-Legislativa, je poskytovatel při realizaci plnění dle této 
Smlouvy povinen postupovat vždy tak, aby byla zachována funkčnost architektonického 
řešení systému e-Sbírka a e-Legislativa, které bylo podkladem zadávacího řízení veřejné 
zakázky vedené Objednatelem pod názvem „Implementátor technického řešení projektu 
"Projekt e-Sbírka a e-Legislativa“, ev. č. veřejné zakázky Z2017-023738, systémové číslo 
veřejné zakázky v profilu zadavatele (NEN) N006/17/V00004066 a které bylo následně 
v rámci dodávky systému e-Sbírka a e-Legislativa rozvíjeno, doplňováno a upravováno; 

(m) přebírá plnou odpovědnost za funkčnost architektonického řešení systému e-Sbírka a e-
Legislativa; 

a 

(n) se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají z této Smlouvy a s důsledky, které 
způsobí jejich případné nesplnění.  

5.2 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel při uzavírání této Smlouvy bere mimo jiné v úvahu 
rozsah a pravdivost výše uvedených prohlášení Poskytovatele. 

5.3 V případě, že se jakékoli prohlášení Poskytovatele dle tohoto čl. 5 Smlouvy ukáže jako 
nepravdivé či neúplné, platí, že Poskytovatel v takovém případě porušil tuto Smlouvu 
podstatným způsobem, přičemž Poskytovatel v takovém případě nahradí Objednateli škodu 
nebo újmu, která Objednateli vznikne v důsledku takového stavu. 

5.4 Poskytovatel se zavazuje vyvinout úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby prohlášení 
Poskytovatele dle tohoto čl. 5 Smlouvy zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti 
této Smlouvy. Objednatel je oprávněn Poskytovatelem prohlašované skutečnosti nezávisle 
ověřit anebo požádat Poskytovatele, aby zdarma poskytl Objednateli doklad potvrzující tvrzené 
skutečnosti. 

6. ODMĚNA A ÚHRADA NÁKLADŮ  

6.1 Za řádné poskytnutí Služeb v souladu s touto Smlouvou se Objednatel zavazuje platit 
Poskytovateli odměnu, která bude vypočtena jako součin počtu Poskytovatelem skutečně 
a účelně vynaložených hodin na poskytování Služeb, a sjednané sazby za jednu člověkohodinu 
ve výši 4.392 Kč (slovy: ČTYŘI TISÍCE TŘI STA DEVASÁT DVA korun českých) („Odměna“), 
přičemž člověkohodinou se rozumí šedesát (60) minut, i nikoliv po sobě jdoucích, skutečně 
vynaloženého času za účelem řádného poskytnutí Služeb („Člověkohodina“).  

6.2 Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, přičemž tato daň, pokud se ve vztahu k Odměně 
uplatní, bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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6.3 Strany se dohodly, že celková cena Služeb dle této Smlouvy nepřesáhne částku 10.016.528  - 
Kč (slovy: deset milionů šestnáct tisíc pět set dvacet osm korun českých) bez DPH, tj. 
12.119.998,88 Kč (slovy: dvanáct milionů jedno sto devatenáct tisíc devět set devadesát osm 
korun českých a osmdesát osm  haléřů dvacet tisíc jedna koruna česká tři haléře) včetně DPH. 
Cena Služeb dle předchozí věty je cenou maximální a nejvýše přípustnou. 

6.4 Poskytovatel je povinen doručit Objednateli Přehled služeb nejpozději do pátého (5.) dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Služby poskytnuty. Objednatel 
Přehled služeb potvrdí, pokud byly Služby skutečně a řádně poskytnuty; potvrzení Přehledu 
služeb ze strany Objednatele je nutnou podmínkou pro vystavení Faktury (jak je definována 
níže). 

6.5 Odměna nebo její část bude uhrazena na základě Poskytovatelem vyhotoveného daňového 
dokladu – faktury („Faktura“). Poskytovatel je oprávněn vystavovat Faktury – daňové doklady 
jako podklady k úhradě odměny Poskytovatele za Služby poté, co mu budou předány Přehledy 
služeb za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém byly poskytnuty práce Poskytovatele a tyto 
následně schváleny Objednatelem.  

6.6 Každá Faktura vystavená na základě Smlouvy musí splňovat všechny náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění 
věcně správné údaje. Faktura musí obsahovat: 

(a) číslo jednací Smlouvy a datum jejího uzavření; 

(b) popis poskytnutých Služeb; 

(c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 

(d) kopii Přehledu služeb schváleného Objednatelem; 

(e) lhůtu splatnosti fakturované částky; a 

(f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která Fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.7 Poskytovatel je povinen doručit Objednateli Fakturu nejpozději do pátého (5.) kalendářního dne 
po dni, v němž došlo k potvrzení Přehledu služeb. Objednatel je ve lhůtě splatnosti Faktury 
oprávněn posoudit, zda je bezchybně vystavena a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu právních předpisů České republiky, a případně vrátit Fakturu Poskytovateli, a to 
i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena, nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky, anebo nedošlo k potvrzení 
Přehledu služeb. Vrácením takové Faktury se doba splatnosti a doba pro posouzení 
bezchybnosti Faktury (včetně Přehledu služeb) ruší a po doručení opravené Faktury Objednateli 
začíná běžet doba nová. 

6.8 Odměna je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené 
Faktury Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že bude-li jakákoliv faktura vystavená 
Poskytovatelem dle této Smlouvy doručena Objednateli v období mezi 16. prosincem 
kalendářního roku a 28. únorem následujícího kalendářního roku, činí splatnost fakturované 
Odměny Poskytovatele šedesát (60) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
Objednateli. Ustanovení předchozí věty se vztahuje rovněž na první fakturu vystavenou 
Poskytovatelem na základě této Smlouvy. Připadne-li termín splatnosti na den, který není 
pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Odměna se 
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považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Poskytovatele. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních 
pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy Objednatele k jejich uhrazení. 

6.9 V případě prodlení Objednatele s placením Odměny o více jak třicet (30) kalendářních dnů, má 
Poskytovatel nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy.  

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

6.11 Odměna zahrnuje veškeré činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, jakož i výdaje a 
náklady, které Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb vzniknou či mohou vzniknout. 
Poskytovatel nemá nárok na úhradu hotových výdajů ani na poskytnutí jakékoliv zálohy na 
Odměnu.  

7. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

7.1 Vznikne-li v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy autorské dílo („Autorské 
dílo“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(„Autorský zákon“), které není počítačovým programem nebo kolektivním dílem, uděluje 
tímto Poskytovatel Objednateli k okamžiku Akceptace oprávnění k nevýhradnímu výkonu práva 
Autorská díla užít v původní i změněné podobě v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku 
(i) v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv, (ii) bez územního 
a množstevního omezení, (iii) pro jakýkoliv známý způsob užití a k jakémukoli účelu, a to 
v souladu s dalšími podmínkami této Smlouvy („Licence“).  

7.2 Objednatel není povinen Licenci využít. Ustanovení § 2378 a násl. Občanského zákoníku 
upravující právo Poskytovatele odstoupit od Licence pro nečinnost Objednatele tímto Strany 
vylučují.  

7.3 Licence zahrnuje nevýhradní oprávnění Objednatele vykonávat ve vztahu k Autorskému dílu 
zejména následující jednání: zveřejnění, sdělování, provádění jakékoli úpravy včetně 
dopracování, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, 
uvádění Autorského díla na veřejnost pod jménem Objednatele a dokončení nehotového 
Autorského díla; a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytovatel zajistí případný nezbytný 
souhlas třetích osob s výše uvedeným a postupováním tohoto práva na třetí osoby v rámci 
postoupení Licence či udělení podlicence. 

7.4 Objednatel je oprávněn v rozsahu Licence udělit podlicenci anebo Licenci poustoupit jakékoliv 
třetí osobě bez jakéhokoli omezení, s čímž Poskytovatel výslovně souhlasí.  

7.5 Pokud Poskytovatel využije k vytvoření Autorského díla poddodavatele v souladu s čl. 3.6 a 3.7 
Smlouvy nebo autorské dílo třetí osoby, zavazuje se Poskytovatel ve vztahu k těmto autorským 
dílům třetích osob udělit Objednateli podlicenci ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za 
jakých Poskytovatel (pod)licenci získal od třetích osob („Licence třetí osoby“). 

7.6 Strany tímto za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností uvádějí, že Autorské dílo, které je 
počítačovým programem anebo kolektivním dílem, jež Poskytovatel vytvoří během poskytování 
Služeb pro Objednatele, představuje zaměstnanecké dílo ve smyslu § 58 odst. 1 a odst. 7 a § 59 
odst. 2 Autorského zákona a Objednatel je tak ke dni vytvoření příslušného počítačového 
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programu či kolektivního díla oprávněn sám vykonávat k takovému Autorskému dílu veškerá 
majetková práva. Pakliže je předmětné Autorské dílo dílem kolektivním, prohlašují tímto 
Strany, že takové dílo vzniklo pod vedením Objednatele.  

7.7 Vznikne-li v rámci předmětu plnění dle této Smlouvy plnění naplňující znaky databáze dle 
Autorského zákona, pak Poskytovatel k okamžiku vytvoření databáze poskytuje Objednateli 
zvláštní právo pořizovatele databáze, a to zejména právo databázi vytěžovat i zužitkovávat, a to 
jak celý její obsah, tak i její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. Poskytovatel dále 
poskytuje Objednateli právo udělit oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze subjektům 
veřejné správy a samosprávy v rozsahu, jak je udělil Poskytovatel Objednateli. 

7.8 Pro vyloučení pochybností Strany souhlasí, že Poskytovatel není oprávněn vykonávat 
majetková autorská práva k vytvořeným Autorským dílům, jejichž výkon náleží v souladu s čl. 
7.6 a 7.7 této Smlouvy Objednateli. Poskytovatel tímto dále výslovně souhlasí s jakýmkoliv 
postoupením práv výkonu majetkových autorských práv týkajících se Autorských děl dle tohoto 
čl. 7 Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu dle volby Objednatele.  

7.9 Poskytovatel se zavazuje bezodkladně zpřístupnit a předat Objednateli veškerá Autorská díla, 
jež byla vytvořena Poskytovatelem při plnění této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje 
předat Objednateli všechny zdrojové kódy, strojové kódy, přípravné a koncepční materiály 
a jakékoliv další související materiály týkající se Autorských děl (včetně kompletní 
a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních dokumentů, 
komentářů, analýz, protokolů o provedených testech apod.), a to v editovatelné elektronické 
podobě, případně ve formátu daného vývojového prostředí, aby Objednatel mohl libovolně 
taková Autorská díla upravovat a měnit v souladu s tímto čl. 7 Smlouvy. Veškeré materiály dle 
tohoto čl. 7 Smlouvy jsou od okamžiku jejich vytvoření majetkem Objednatele. 

7.10 Licence dle čl. 7 této Smlouvy se použije v maximální možné míře přípustné českým právem 
nejen na Autorské dílo, ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům 
včetně know-how, vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., 
které Poskytovatel vytvoří v rámci poskytování Služeb („Předměty práv k nehmotným 
statkům“). Poskytovatel tak tímto uděluje Licenci rovněž k Předmětům práv k nehmotným 
statkům dle tohoto čl. 7.10. 

7.11 Odměna za vytvoření veškerých Autorských děl, Licencí i Licencí třetích osob, včetně 
dodatečných odměn, je již zcela zahrnuta v Odměně za Služby dle čl. 6 této Smlouvy. Bude-li 
z jakéhokoliv důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny za poskytnutí jakéhokoli 
oprávnění dle tohoto čl. 7, taková odměna činí 10 % (deset procent) z odměny určené dle čl. 7 
této Smlouvy. Odměna za poskytnutí jakéhokoli oprávnění třetí osoby je součástí Odměny 
určené dle čl. 6.1 této Smlouvy. 

7.12 Poskytovatel prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze 
ze strany Poskytovatele vypovědět a na udělení těchto práv nemá vliv ani případné ukončení 
platnosti Smlouvy a poskytnutí práv je podmíněno pouze úplnou úhradou Odměny za 
předmětné Služby dle čl. 6 této Smlouvy a dodržování podmínek této Smlouvy ze strany 
Objednatele. 

8. NÁROKY TŘETÍCH OSOB 

8.1 Poskytovatel odpovídá za dodání Služeb, včetně veškerých Autorských děl, které jsou 
předmětem plnění této Smlouvy, bez jakýchkoli vad. Poskytovatel ve všech případech odpovídá 
za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatelem v důsledku řádného 
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užívání Autorských děl, k nimž udělil nebo zajistil Objednateli oprávnění dle čl. 7 této 
Smlouvy. 

8.2 Uplatní-li k Autorským dílům nebo k jakýmkoli jiným předmětům duševního vlastnictví 
užívaným Objednatelem na základě této Smlouvy právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se 
Poskytovatel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené 
na obranu práv Objednatele z Licence ve smyslu § 2369 Občanského zákoníku. Poskytovatel se 
v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou 
součinnost k ochraně jeho práv nabytých dle čl. 7 této Smlouvy. 

8.3 Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli uplatnění nároku pro 
porušování práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s touto Smlouvou. Případné 
řízení před soudními, správními či jinými orgány povede vždy Objednatel, kdy Poskytovatel je 
povinen poskytnout mu maximální součinnost. 

8.4 Bude-li Objednateli v důsledku jeho užívání Autorských děl a jiného duševního vlastnictví 
třetích osob v souladu s touto Smlouvou na základě pravomocného soudního rozhodnutí 
uložena povinnost plnění, uhradí Poskytovatel Objednateli náklady soudního řízení, včetně 
nákladů právního zastupování, jakož i újmu vzniklou Objednateli v důsledku uložení uvedené 
povinnosti za předpokladu, že Objednatel uplatnil proti žalobci veškeré rozumné námitky, které 
mohl uplatnit ve svém zájmu a v rámci řízení řádně hájil svá práva prostřednictvím 
specializovaného právního zástupce. 

9. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

9.1 Poskytovatel je povinen utajit veškeré informace, které se dozvěděl v rámci uzavírání a plnění 
této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, materiály, soubory nebo jiné dokumenty, které 
Poskytovateli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy („Důvěrné informace“). 
Za Důvěrné informace se vždy považují jakékoliv výstupy poskytování Služeb, které mají 
charakter Autorského díla nebo jeho části nebo mají charakter Předmětů práv k nehmotným 
statkům, jakož i neveřejné informace vztahující se k produktům nebo zákazníkům, jakožto 
i informace o majetkových poměrech Objednatele. Důvěrné informace jsou pro účely této 
Smlouvy považovány za obchodní tajemství Objednatele dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Tím nejsou dotčeny 
povinnosti Stran stanovené obecně závaznými právními předpisy pro nakládání s informacemi 
označenými těmito předpisy za důvěrné.  

9.2 Poskytovatel nesdělí Důvěrné informace třetí straně a přijme taková opatření, která znemožní 
přístup k Důvěrným informacím třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na 
Důvěrné informace: 

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými; 

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinností Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy; 

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy 
nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí 
orgánů státní správy; a 

(d) k jejichž zveřejnění dal Objednatel Poskytovateli výslovný písemný souhlas. 

9.3 Závazek důvěrnosti dle tohoto ustanovení zahrnuje závazek Poskytovatele (i) nevyzrazovat 
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Důvěrné informace Objednatele třetím stranám, (ii) používat a poskytovat Důvěrné informace 
Objednatele pouze za účelem vzájemného obchodního vztahu stran, (iii) přijmout přiměřená 
opatření v zájmu ochrany Důvěrných informací Objednatele, přičemž tato opatření musí být 
ochranná v míře ne nižší, než opatření přijatá stranou pro ochranu svých vlastních Důvěrných 
informací, (iv) neprodleně informovat Objednatele o jakémkoli zjištěném neoprávněném použití 
nebo vyzrazení Důvěrných informací a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku 
újmy nebo k jejímu maximálnímu omezení a (v) vzájemně spolupracovat při opětovném nabytí 
kontroly nad Důvěrnými informacemi a při zabránění jejich dalšího neoprávněného použití nebo 
zveřejnění. 

9.4 Poskytovatel může sdělit Důvěrné informace Objednatele, pokud jsou vyžádány soudem, 
orgánem činným v trestním řízení nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona; 
než tak Poskytovatel učiní, musí usilovat o nejvyšší možnou míru ochrany, a pokud je to možné, 
v dostatečném předstihu oznámit tuto skutečnost Objednateli, aby měl možnost požádat 
o ochranné opatření. 

9.5 Poskytovatel smí poskytnout Důvěrné informace svým zaměstnancům, dodavatelům, poradcům 
a konzultantům („Zástupci“), jakožto i Zástupcům svých spřízněných osob, pouze v případě, že 
tito Zástupci potřebují tyto informace znát pro účely plnění této Smlouvy. Než tak učiní, 
Objednatel musí (i) zajistit, aby spřízněné osoby a Zástupci byli povinni chránit Důvěrné 
informace za podmínek, které jsou v souladu s touto Smlouvou a (ii) přijmout odpovědnost za 
použití Důvěrných informací každým ze Zástupců. Poskytovatel není povinen omezit pracovní 
zařazení svých Zástupců, kteří měli přístup k Důvěrným informacím.  

9.6 Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli na jeho žádost neprodleně veškeré materiály 
obsahující Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně potvrdí, že tyto 
materiály, resp. kopie byly zničeny, pokud se Strany nedohodnou písemně jinak. 

10. SMLUVNÍ POKUTA  

10.1 Strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

(a) nedodá-li Poskytovatel Služby řádně a včas, tedy zejména pokud neposkytne Služby ve 
stanoveném termínu a sjednané kvalitě, zavazuje se Poskytovatel zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý 
započatý den takového prodlení. 

(b) poruší-li Poskytovatel povinnost platně postoupit nebo udělit jakékoli oprávnění podle 
čl. 7 Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč 
(slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 

(c) poruší-li Poskytovatel důvěrnost informací podle čl. 9, má Objednatel právo na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti; 

10.2 Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezprošťuje 
Poskytovatele splnění povinnosti, jejíž plnění bylo utvrzeno smluvní pokutou. 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
újmy v plném rozsahu. Odstoupením od Smlouvy nárok na smluvní pokutu nezaniká. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU A VADY 
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11.1 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

11.2 Způsobí-li Poskytovatel svou činností prováděnou na základě této Smlouvy Objednateli újmu 
(zejména pokud v důsledku tohoto porušení dojde ke krácení finanční podpory, jež byla nebo 
má být poskytnuta Objednateli na realizaci Projektu, či k uložení jiného finančního postihu 
souvisejícího s porušením podmínek Projektu), je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli 
tuto újmu, a to až do částky odpovídající dvojnásobku maximální odměny Poskytovatele 
uvedené v čl. 6.3 Smlouvy včetně DPH, přičemž pojem újma v rámci této Smlouvy znamená 
vždy újmu na jmění (škodu) a dále vždy i nemajetkovou újmu.  

11.3 Jsou-li Služby či jejich výstupy poskytnuty vadně, má Objednatel práva z vadného plnění ve 
smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Práva z vadného plnění nevylučují právo 
na náhradu újmy.  

11.4 Uplatní-li k výstupům Služeb, zejména k Autorským dílům, právo jakákoliv třetí osoba, 
zavazuje se Poskytovatel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, a to včetně 
všech výdajů a nákladů Objednatele na soudní či jinou obranu jeho zájmů (například náklady 
právního zastoupení, znalecké posudky apod.). Objednatel nijak neodpovídá ani neručí za vady 
Služeb, ať už faktické či právní. 

11.5 Žádná ze Stran neodpovídá za splnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a za újmu, 
pokud takové nesplnění nebo újma vznikly v důsledku vyšší moci. To neplatí o jakýchkoliv 
povinnostech či nárocích na zaplacení smluvní pokuty, vzniklých před událostí vyvolané vyšší 
mocí, jejichž splnění bylo ohroženo, ztíženo nebo znemožněno událostí vyvolanou vyšší mocí. 
Za vyšší moc se považují případy předpokládané obecně závaznými právními předpisy, které 
vzniknou v době poskytování Služeb, jako například požár, přírodní katastrofy, epidemie, 
karanténní omezení, embargo, apod. Při uznání výskytu vyšší moci, Strana, jejíž plnění taková 
událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou Stranu a vynaloží veškeré úsilí na 
překonání následků vyšší moci.  

11.6 Žádná Strana není v prodlení s plněním svých povinností, je-li takové prodlení způsobeno přímo 
v důsledku prodlení s plněním povinností druhé Strany.  

11.7 Poskytovatel odpovídá za újmu v rozsahu uvedeném výše rovněž v případě, že část Služeb 
poskytuje prostřednictvím subdodavatele, jako by plnil sám. 

11.8 Strana vždy před uplatněním nároku na náhradu újmy písemně vyzve povinnou Stranu k jednání 
o způsobu stanovení výše újmy, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Strana 
prokazatelně dozví o vzniku škodní události. 

12. KOMUNIKACE STRAN 

12.1 Strany jsou povinny bezodkladně přebírat oznámení a sdělení učiněná druhou Stranou. Strany se 
zavazují vytvořit pro poskytování součinnosti v rámci svých organizačních struktur optimální 
komunikační, řídící a odborné (personální) podmínky. 

12.2 Strany se zavazují veškerou vzájemnou komunikaci, zejména zasílání jakýchkoli oznámení či 
sdělení vyžadovaných podle této Smlouvy, činit na kontaktní údaje uvedené v čl. 12.3 a 12.4 
Smlouvy.  

12.3 Kontaktními údaji Objednatele se rozumí, pokud Objednatel písemně neoznámí Poskytovateli 
změnu kontaktu, následující:  
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společnost:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 
adresa:    Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 
stát:    Česká republika 
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail:   

12.4 Kontaktními údaji Poskytovatele se rozumí, pokud Poskytovatel písemně neoznámí Objednateli 
změnu kontaktu, následující:  

společnost:   NEURODOT CONSULTING S.R.O. 
adresa:    LIPOVÁ 288, 251 62 MUKAŘOV 
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail:   

12.5 Každá Strana oznámí písemně bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny údajů 
uvedených v čl. 12.3 a čl. 12.4 této Smlouvy a jakoukoliv jinou změnu své doručovací adresy, 
jakož i sídla formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu uvedenou v tomto čl. 12 (ve 
znění případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením oznámení o změně obsahu čl. 
12.3 a čl. 12.4 této Smlouvy dojde automaticky ke změně kontaktních údajů dané Strany bez 
nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.  

12.6 Veškerá oznámení mezi Stranami, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na 
základě Smlouvy a která mají či mohou mít jakýkoliv účinek na trvání, změnu či ukončení této 
Smlouvy, musí být učiněna v listinné podobě a druhé Straně doručena buď osobně nebo 
doporučeným dopisem či jinou formou poštovního styku na kontaktní údaje Strany uvedené 
v čl. 12.3 a čl. 12.4 této Smlouvy. Ustanovení čl. 17.2 zůstává nedotčeno. 

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

13.1 Pro případ, že poskytování Služeb vyžaduje činnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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) 
(„GDPR“) a Objednatel bude vykonávat práva a povinnosti správce osobních údajů dle GDPR, 
včetně oznamovací povinnosti tam stanovené, pak se Strany v souladu s čl. 28 GDPR zavazují 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou Objednatel zmocní Poskytovatele jako 
zpracovatele po dobu platnosti této Smlouvy ke zpracovávání osobních údajů, a to pouze 
v rozsahu, ve kterém byly získány v souvislosti s plněním této Smlouvy a pro účely plnění této 
Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje dopředu upozornit Objednatele na skutečnost, že bude 
docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR a vyzvat Objednatele k uzavření 
smlouvy dle tohoto čl. 13.1.  

13.2 Pro případ, že poskytování Služeb vyžaduje činnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů 
ve smyslu GDPR, a Objednatel bude vykonávat práva a povinnosti zpracovatele osobních údajů 
dle GDPR, pak má Poskytovatel povinnost zpracovávat takové osobní údaje pouze za podmínek 
a v rozsahu stanoveném Objednatelem ve smyslu čl. 28 a 29 GDPR a zachovávat mlčenlivost ve 
smyslu čl. 28 GDPR. 

13.3 Nebude-li Objednatel správce osobních údajů ve smyslu GDPR a přesto by mělo docházet ke 
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zpracování osobních údajů Poskytovatelem, zavazují se Strany postupovat obdobně dle čl. 13.1 
a 13.2 této Smlouvy.  

14. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy je den označený 
datem u podpisů Stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Smlouvy den 
z označených dnů nejpozdější. 

14.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021. 

14.3 Tato Smlouva zaniká výhradně: 

(a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 

(b) dosažením maximální Odměny Poskytovatele dle čl. 6.3 této Smlouvy; 

(c) dohodou Stran;  

(d) výpovědí jedné ze Stran; 

(e) odstoupením jedné ze Stran od Smlouvy; nebo 

(f) zánikem Poskytovatele bez právního nástupce. 

14.4 Odstoupení nebo výpověď od této Smlouvy jakož i jiné jednostranné ukončení této Smlouvy je 
přípustné výlučně z důvodů stanovených v této Smlouvě. Strany vylučují použití všech 
dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku upravujících právo na výpověď, odstoupení či 
jiné jednostranné ukončení smlouvy. Ustanovení § 1977 až § 1979, § 2002 odst. 1 první věta, 
a § 2003 odst. 1 a § 2453 Občanského zákoníku se nepoužijí a nahrazují se ujednáními této 
Smlouvy. 

14.5 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou tři (3) 
měsíce, která počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
Poskytovateli. 

14.6 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v následujících případech: 

(a) Poskytovatel bude v prodlení se splněním své povinnosti, které bude znamenat podstatné 
porušení jeho smluvní povinnosti, a Poskytovatel nezjedná nápravu tohoto porušení ani 
v dodatečné lhůtě patnáct (15) dní po doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě; 

(b) Poskytovatel opakovaně nebo trvale poskytuje Služby v rozporu s potřebami Objednatele 
a takové porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě patnáct (15) dní po doručení písemné 
výzvy Objednatele k nápravě;  

(c) Poskytovatel poskytuje Služby ve výrazně neuspokojivé kvalitě; 

(d) Poskytovatel nedodrží při plnění Smlouvy relevantní právní předpisy, technické normy, 
dokumentaci schválenou Objednatelem, nebo podmínky rozhodnutí orgánů státní správy či 
samosprávy, se kterými jej Objednatel předem seznámil; 

(e) jakékoli prohlášení Poskytovatele dle čl. 5 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé; 
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(f) Objednatel neobdrží, nebo mu budou kráceny, rozpočtové prostředky, či prostředky ze 
zdrojů IOP, předpokládané či určené na realizaci Projektu; 

(g) Nedojde ke schválení právních norem souvisejících s Projektem; 

(h) vykázaný objem hodin poskytnutých Služeb dle Přehledu služeb nebude odpovídat 
reálnému objemu poskytnutých Služeb; a 

(i) Poskytovatel nezajistí oprávnění dle čl. 7 této Smlouvy nebo poruší povinnost zachovávat 
důvěrnost Důvěrných informací dle čl. 9 této Smlouvy. 

Marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy. 

14.7 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že dojde k podstatnému 
porušení Smlouvy ze strany Objednatele, a tento závadný stav Objednatel nenapraví ani 
v dodatečné lhůtě patnáct (15) dní (v případě prodlení s placením Odměny v dodatečné lhůtě 
třicet (30) dní) po doručení písemné výzvy k nápravě Poskytovatelem. 

14.8 Pokud bude na kteroukoliv Stranu soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud 
rozhodne o likvidaci kterékoliv Strany nebo nebude kterákoliv Strana schopna z jiných důvodů 
dostát svým závazkům, může druhá Strana, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv 
nebo možných prostředků k nápravě, bezodkladně poté, co se o skutečnostech uvedených výše 
dozví, odstoupit od Smlouvy.  

14.9 Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od 
Smlouvy musí být druhé Straně doručen na kontaktní údaje uvedené v čl. 12 Smlouvy. Účinky 
odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od 
Smlouvy druhé Straně.  

14.10 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy 
nebo nároku na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od Smlouvy dle výše uvedených 
čl. 14.6(f), čl. 14.6(g) a čl. 14.8 Smlouvy Poskytovatel neztrácí právo na zaplacení ceny za 
plnění podle Smlouvy již poskytnuté nebo rozpracované ke dni, ke kterému mu bylo doručeno 
odstoupení. Strany výslovně uvádí, že nebudou mít povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy. 

14.11 I po ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě zůstává zachována 
platnost a účinnost ustanovení o právech z duševního vlastnictví (Článek 7), ustanovení o 
ochraně Důvěrných informací (Článek 9), ustanovení o smluvních pokutách (Článek 10), 
ustanovení o právech z vadného plnění a náhradě újmy (Článek 11), čl. 14.12 a ustanovení 
tohoto čl. 14.11 Smlouvy.  

14.12 Po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou je Poskytovatel dále bez jakéhokoli 
omezení povinen: 

(a) vrátit Objednateli všechny hmotné i nehmotné pomůcky a podklady potřebné pro plnění 
jeho povinností z této Smlouvy, které od Objednatele obdržel nebo pro Objednatele získal, 
či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;  

(b) prokazatelně zlikvidovat anebo vrátit Objednateli dle jeho pokynů data a datové nosiče; a 

(c) nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců či jakýchkoliv 
smluvních partnerů Objednatele. 
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15. PŘEVOD PRÁV A ZÁVAZKŮ 

15.1 Objednatel je oprávněn postoupit, převést či zastavit tuto Smlouvu a převést jakákoli svá práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.  

15.2 Poskytovatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu jako celek ani jakékoli své pohledávky 
z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně, ani takové pohledávky jakkoli zastavit. 

16. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

16.1 Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména 
Občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, 
a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Použití úmluvy OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.  

16.2 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti 
s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří 
vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, může takový spor být předložen 
jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost 
obecného soudu Objednatele. 

17. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

17.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění textového 
obsahu celé této Smlouvy včetně jejích příloh a metadat podle uvedeného zákona zajistí 
Objednatel. Strany výslovně potvrzují, že Smlouva neobsahuje žádné chráněné informace, které 
by nebylo možné uveřejnit v registru smluv, a že s jejím uveřejněním podle tohoto článku 
souhlasí.  

17.2 Jakékoliv změny této Smlouvy (včetně změn jejích příloh) musí být učiněny písemně v listinné 
podobě formou číslovaných dodatků s podpisy obou Stran, není-li v této Smlouvě stanoveno 
jinak. 

17.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve vztahu k jejímu předmětu 
a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, dohody, prohlášení a závazky v souvislosti s tímto 
předmětem. 

17.4 Bude-li jakékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem 
zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za 
vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze 
předpokládat, že by Strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by 
zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Strany 
v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které 
umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého 
mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením. 

17.5 Přílohy, na něž je v textu Smlouvy odkazováno, a jejichž seznam je připojen k této Smlouvě, 
tvoří nedílnou součást této Smlouvy.  

(a) Příloha č. 1: Vzorový Přehled služeb. 
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17.6 Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že 
Smlouva nebo její dodatek jsou uzavřeny i v případě, že nedošlo k úplné shodě projevů vůle 
Stran. 

17.7 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).  

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

Za Českou republiku – Ministerstvo vnitra Za Neurodot Consulting s.r.o. 

Místo: Praha 

Datum:  

Místo: Mukařov 

Datum:  

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Jméno: JUDr. Vít Šťastný 

Funkce: ředitel odboru legislativy a koordinace 
předpisů 

 

Jméno: Jiří Holaň 

Funkce: jednatel  

 



 

PŘÍLOHA Č. 1 - VZOROVÝ PŘEHLED SLUŽEB 

 

Datum Popis poskytnutého plnění Zpracovatel Doba trvání Objednatel 
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	7.8 Pro vyloučení pochybností Strany souhlasí, že Poskytovatel není oprávněn vykonávat majetková autorská práva k vytvořeným Autorským dílům, jejichž výkon náleží v souladu s čl. 7.6 a 7.7 této Smlouvy Objednateli. Poskytovatel tímto dále výslovně sou...
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	8.1 Poskytovatel odpovídá za dodání Služeb, včetně veškerých Autorských děl, které jsou předmětem plnění této Smlouvy, bez jakýchkoli vad. Poskytovatel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatel...
	8.2 Uplatní-li k Autorským dílům nebo k jakýmkoli jiným předmětům duševního vlastnictví užívaným Objednatelem na základě této Smlouvy právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Poskytovatel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i ná...
	8.3 Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli uplatnění nároku pro porušování práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s touto Smlouvou. Případné řízení před soudními, správními či jinými orgány povede vždy Objed...
	8.4 Bude-li Objednateli v důsledku jeho užívání Autorských děl a jiného duševního vlastnictví třetích osob v souladu s touto Smlouvou na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plnění, uhradí Poskytovatel Objednateli náklady soudníh...

	9. Důvěrné informace
	9.1 Poskytovatel je povinen utajit veškeré informace, které se dozvěděl v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, materiály, soubory nebo jiné dokumenty, které Poskytovateli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění...
	9.2 Poskytovatel nesdělí Důvěrné informace třetí straně a přijme taková opatření, která znemožní přístup k Důvěrným informacím třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:
	9.3 Závazek důvěrnosti dle tohoto ustanovení zahrnuje závazek Poskytovatele (i) nevyzrazovat Důvěrné informace Objednatele třetím stranám, (ii) používat a poskytovat Důvěrné informace Objednatele pouze za účelem vzájemného obchodního vztahu stran, (ii...
	9.4 Poskytovatel může sdělit Důvěrné informace Objednatele, pokud jsou vyžádány soudem, orgánem činným v trestním řízení nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona; než tak Poskytovatel učiní, musí usilovat o nejvyšší možnou míru ochrany...
	9.5 Poskytovatel smí poskytnout Důvěrné informace svým zaměstnancům, dodavatelům, poradcům a konzultantům („Zástupci“), jakožto i Zástupcům svých spřízněných osob, pouze v případě, že tito Zástupci potřebují tyto informace znát pro účely plnění této S...
	9.6 Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli na jeho žádost neprodleně veškeré materiály obsahující Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně potvrdí, že tyto materiály, resp. kopie byly zničeny, pokud se Strany nedohodnou písemn...

	10. Smluvní pokuta
	10.1 Strany sjednávají následující smluvní pokuty:
	10.2 Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezprošťuje Poskytovatele splnění povinnosti, jejíž plnění bylo utvrzeno smluvní pokutou.
	10.3 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu. Odstoupením od Smlouvy nárok na smluvní pokutu nezaniká.

	11. odpovědnost za Újmu a vady
	11.1 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
	11.2 Způsobí-li Poskytovatel svou činností prováděnou na základě této Smlouvy Objednateli újmu (zejména pokud v důsledku tohoto porušení dojde ke krácení finanční podpory, jež byla nebo má být poskytnuta Objednateli na realizaci Projektu, či k uložení...
	11.3 Jsou-li Služby či jejich výstupy poskytnuty vadně, má Objednatel práva z vadného plnění ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Práva z vadného plnění nevylučují právo na náhradu újmy.
	11.4 Uplatní-li k výstupům Služeb, zejména k Autorským dílům, právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Poskytovatel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, a to včetně všech výdajů a nákladů Objednatele na soudní či jinou obranu jeho zájm...
	11.5 Žádná ze Stran neodpovídá za splnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a za újmu, pokud takové nesplnění nebo újma vznikly v důsledku vyšší moci. To neplatí o jakýchkoliv povinnostech či nárocích na zaplacení smluvní pokuty, vzniklých...
	11.6 Žádná Strana není v prodlení s plněním svých povinností, je-li takové prodlení způsobeno přímo v důsledku prodlení s plněním povinností druhé Strany.
	11.7 Poskytovatel odpovídá za újmu v rozsahu uvedeném výše rovněž v případě, že část Služeb poskytuje prostřednictvím subdodavatele, jako by plnil sám.
	11.8 Strana vždy před uplatněním nároku na náhradu újmy písemně vyzve povinnou Stranu k jednání o způsobu stanovení výše újmy, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Strana prokazatelně dozví o vzniku škodní události.

	12. Komunikace stran
	12.1 Strany jsou povinny bezodkladně přebírat oznámení a sdělení učiněná druhou Stranou. Strany se zavazují vytvořit pro poskytování součinnosti v rámci svých organizačních struktur optimální komunikační, řídící a odborné (personální) podmínky.
	12.2 Strany se zavazují veškerou vzájemnou komunikaci, zejména zasílání jakýchkoli oznámení či sdělení vyžadovaných podle této Smlouvy, činit na kontaktní údaje uvedené v čl. 12.3 a 12.4 Smlouvy.
	12.3 Kontaktními údaji Objednatele se rozumí, pokud Objednatel písemně neoznámí Poskytovateli změnu kontaktu, následující:
	12.4 Kontaktními údaji Poskytovatele se rozumí, pokud Poskytovatel písemně neoznámí Objednateli změnu kontaktu, následující:
	12.5 Každá Strana oznámí písemně bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny údajů uvedených v čl. 12.3 a čl. 12.4 této Smlouvy a jakoukoliv jinou změnu své doručovací adresy, jakož i sídla formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu uveden...
	12.6 Veškerá oznámení mezi Stranami, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy a která mají či mohou mít jakýkoliv účinek na trvání, změnu či ukončení této Smlouvy, musí být učiněna v listinné podobě a druhé Straně d...

	13. Ochrana osobních údajů
	13.1 Pro případ, že poskytování Služeb vyžaduje činnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních úd...
	13.2 Pro případ, že poskytování Služeb vyžaduje činnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR, a Objednatel bude vykonávat práva a povinnosti zpracovatele osobních údajů dle GDPR, pak má Poskytovatel povinnost zpracovávat takové os...
	13.3 Nebude-li Objednatel správce osobních údajů ve smyslu GDPR a přesto by mělo docházet ke zpracování osobních údajů Poskytovatelem, zavazují se Strany postupovat obdobně dle čl. 13.1 a 13.2 této Smlouvy.

	14. Trvání a ukončení smlouvy
	14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy je den označený datem u podpisů Stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
	14.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021.
	14.3 Tato Smlouva zaniká výhradně:
	14.4 Odstoupení nebo výpověď od této Smlouvy jakož i jiné jednostranné ukončení této Smlouvy je přípustné výlučně z důvodů stanovených v této Smlouvě. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku upravujících právo na vý...
	14.5 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou tři (3) měsíce, která počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
	14.6 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v následujících případech:
	14.7 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že dojde k podstatnému porušení Smlouvy ze strany Objednatele, a tento závadný stav Objednatel nenapraví ani v dodatečné lhůtě patnáct (15) dní (v případě prodlení s placením Odměny v...
	14.8 Pokud bude na kteroukoliv Stranu soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud rozhodne o likvidaci kterékoliv Strany nebo nebude kterákoliv Strana schopna z jiných důvodů dostát svým závazkům, může druhá Strana, aniž by se tím zbavovala...
	14.9 Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od Smlouvy musí být druhé Straně doručen na kontaktní údaje uvedené v čl. 12 Smlouvy. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného oznámení...
	14.10 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy nebo nároku na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od Smlouvy dle výše uvedených čl. 14.6(f), čl. 14.6(g) a čl. 14.8 Smlouvy Poskytovatel neztrácí právo na zap...
	14.11 I po ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení o právech z duševního vlastnictví (Článek 7), ustanovení o ochraně Důvěrných informací (Článek 9), ustanovení o smluvních pokutá...
	14.12 Po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou je Poskytovatel dále bez jakéhokoli omezení povinen:

	15. Převod práv a závazků
	15.1 Objednatel je oprávněn postoupit, převést či zastavit tuto Smlouvu a převést jakákoli svá práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.
	15.2 Poskytovatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu jako celek ani jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně, ani takové pohledávky jakkoli zastavit.

	16. Rozhodné právo a řešení sporů
	16.1 Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Použití úml...
	16.2 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, může tak...

	17. Závěrečná ujednání
	17.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpis...
	17.2 Jakékoliv změny této Smlouvy (včetně změn jejích příloh) musí být učiněny písemně v listinné podobě formou číslovaných dodatků s podpisy obou Stran, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
	17.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, dohody, prohlášení a závazky v souvislosti s tímto předmětem.
	17.4 Bude-li jakékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, poku...
	17.5 Přílohy, na něž je v textu Smlouvy odkazováno, a jejichž seznam je připojen k této Smlouvě, tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
	17.6 Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva nebo její dodatek jsou uzavřeny i v případě, že nedošlo k úplné shodě projevů vůle Stran.
	17.7 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění po...


