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SMLOUVA O IMPLEMENTACI SW NÁSTROJE, PODMÍNKY JEHO 

UŽÍVÁNÍ A SERVISNÍ PODPORY  

evidovaná u Objednatele pod č.: 011/OS/2020 

a evidovaná u Dodavatele pod č.  
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „zákon“)  

a 
dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
(dále jen „tato smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 
 
Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
 se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
 oddíl ALX, vložka 296 
 zastoupený:  Tomášem Hebelkou, MSc 
  generálním ředitelem 
 IČO:  00001279 
 DIČ:  CZ00001279 
bank. spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
č. účtu:  XXX 
(dále jen „Objednatel“ nebo „STC“) 
 
 

Dodavatel:  Veracity Protocol s.r.o  
se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 302068 
zastoupen:  Romanem Komárkem, Ing. 
    jednatelem   
IČO:   07501331 
DIČ:   CZ07501331 
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu:  XXX 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 
 
 
 

I 

PREAMBULE A ÚČEL SMLOUVY 

1. STC jako výrobce osobních dokladů mimo jiné ve formě polykarbonátových karet má zájem o 
zvyšování kvality vyráběných dokladů a efektivní zvyšování kvality jednotlivých fází výrobního 
procesu, včetně včasného detekování případných vad vzniklých během výroby. Za uvedeným 
účelem zavádí průběžně nové technologické postupy a využívá nové softwarové nástroje. 
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2. Dodavatel dodá Objednateli softwarový nástroj pro účely detekce anomálií v rámci výrobního 
procesu se zaměřením zejména na tyto případy: 
2.1 defekty povrchu karet (např. černé tečky, bílé fleky, bílá vlákna) a  

2.2 anomálie kontrastu (špatně nalaminovaná uhlíková vrstva)  
(dále specifikován v této smlouvě a zaveden a používán pod pojmem „SW nástroj“ nebo také 
„SW řešení“). 

3. Za účelem zvýšení kvality výroby osobních dokladů se smluvní strany dohodly na spolupráci za 
dále uvedených podmínek.  

4. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Projekt podpora výstupní kontroly kvality“ (dále jen „VZMR“), a to s Dodavatelem, který splňuje 
všechny zadávací podmínky. Podkladem pro tuto smlouvu je rovněž nabídka Dodavatele, jejíž 
obsah je smluvním stranám znám (dále jen „Nabídka“). 

5. Při výkladu obsahu smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám a 
účelu VZMR. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak 
dotčena. Objednatel prohlašuje, že předmětná veřejná zakázka byla zadávána v režimu 
zakázek malého rozsahu a že plnění poskytované v rámci této zakázky VZMR nepřesáhne 
finanční limit stanovený platnými právními předpisy pro veřejnou zakázku malého rozsahu (dále 
jen „Finanční limit“). 

6. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu VZMR, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

 

 

II 

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1. Dodavatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého 
právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky, v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2. Dodavatel dále prohlašuje, že: 
2.1 dodrží termíny pro dodání SW nástroje uvedené v této smlouvě a bude poskytovat 

služby dle rozsahu sjednaného v této smlouvě; 
2.2 dodrží své povinnosti vyplývající z této smlouvy a upozorní Objednatele na případné 

porušení těchto povinností, pokud by toto porušení mělo mít dopad na lhůty nebo 
rozsah plnění předmětu této smlouvy, a bez zbytečného odkladu navrhne Objednateli 
účinné řešení nastalého problému. 

3. Objednatel prohlašuje, že: 
3.1  je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

3.2 dodrží termíny pro poskytnutí požadované součinnosti uvedené v této smlouvě.  

4. Smluvní strany, za účelem ochrany neveřejných informací, které budou vzájemně zpřístupněny 
v rámci plnění této smlouvy, uzavírají Smlouvu o zachování mlčenlivosti, která je přílohou č. 1 
této smlouvy. 
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III 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje k dodání následujícího plnění a poskytování dále 
specifikovaných služeb takto: 
1.1. Dodání technického zařízení pro provoz SW nástroje a implementace SW nástroje, 

přičemž popis technického zařízení a funkce SW nástroje jsou specifikovány v příloze č. 2 
této smlouvy (dále jen souhrnně označováno jako „Implementace“);  

1.2. Předání implementovaného SW nástroje do Zkušebního provozu po provedení testování 
SW nástroje minimálně v rozsahu 200 ks dokladů; 

1.3. Předání plně funkčního SW nástroje  
        (dále souhrnně označováno jako „Dílo“). 
1.4. Servisní služby a podpora SW nástroje po předání plně funkčního SW nástroje (dále jen 

„Servisní služby“), poskytované výhradně na základě písemného požadavku Objednatele. 
2. Specifikace, rozsah a popis Servisních služeb je blíže uveden v příloze č. 3 této smlouvy.  

3. Součástí plnění Dodavatele je i zajištění a postoupení práva k užití SW nástroje ve formě 
časově omezené licence na dva roky (dále také jen souhrnně jako „Licence“).   

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za plnění Dodavatele dodané řádně, včas a v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou zaplatit Dodavateli ceny podle článku V této smlouvy. 

 

 

IV 

MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ 
 

1. Místem dodání technického zařízení pro provoz SW nástroje, Implementace, poskytování 
Servisních služeb a místem předávání dalších výstupů plnění Dodavatele je provozovna 
Objednatele na adrese Výrobního závodu II, Za Viaduktem 8, Praha 7 a u vybraných služeb dle 
požadavku Objednatele může být místem dodání jiné místo na území hl. m. Prahy dle 
požadavku Objednatele. 

2. Doba plnění předmětu smlouvy Dodavatelem je stanovena v Harmonogramu - příloha č. 4 této 
smlouvy, přičemž Dodavatel je povinen předat implementovaný SW nástroj Objednateli do 
Zkušebního provozu ve smyslu čl. III odst. 1.2 této smlouvy do 4 měsíců od předání trénovacích 
datasetů (nutných k zahájení trénování SW nástroje před Implementací) Dodavateli, a zároveň 
je Dodavatel povinen dodržet lhůtu k předání plně funkčního Díla dle čl. III odst. 1.3 této 
smlouvy do 7 měsíců od předání trénovacích datasetů (datasetů nutných k zahájení trénování 
SW nástroje před Implementací). 

3. Servisní služby poskytované Dodavatelem ve smyslu čl. III odst. 1.4 této smlouvy bude 
poskytovat Dodavatel na vyžádání Objednatele, resp. na základě písemného požadavku 
Objednatele – Zadávacího listu - Objednávky (dále jen „Objednávka“). V Objednávce Objednatel 
uvede zejména specifikaci požadované služby, rozsah služeb (počet hodin) a požadovanou 
dobu plnění, která nesmí být kratší než 5 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
K vystavení Objednávky je oprávněn za Objednatele zmocněnec pro jednání věcná a technická, 
který ji předá osobně Dodavateli, popř. zašle na e-mailové adresy roman@veracityprotocol.org; 
jan@veracityprotocol.org  Vzor Objednávky je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. 

4. Dodavatel je povinen dodat Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s přílohou č. 2 
této smlouvy. Zmocněnci Objednatele, uvedení v čl. XIII této smlouvy, jsou oprávněni 
kontrolovat provádění Díla v průběhu celé realizace Díla. 

5. Dodavatel dodá technické zařízení a provede Implementaci dle čl. III odst. 1.1 této smlouvy dle 
Harmonogramu (příloha č. 4 smlouvy) a předá Objednateli SW nástroj do Zkušebního provozu 
až po řádném provedení testování SW nástroje na minimálně 200 ks dokladů (z toho 100 ks bez 
vad, 100 ks s vadami na jednom testovacím setu, který obsahuje 200 ks dokladů) s výsledkem 
úspěšného nalezení dokladů s vadami v min. 98 % případů (na jednom testovacím setu): 

mailto:roman@veracityprotocol.org
mailto:jan@veracityprotocol.org
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Objednatel převezme plnění Dodavatele ve smyslu čl. III odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy na základě 
podpisu Předávacího protokolu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Přičemž 
v případě potřeby opakování testování předá Objednatel Dodavateli vždy nový testovací set 200 
ks dokladů. 

6. Po řádném testování SW nástroje dle předchozího odstavce a jeho předání Objednateli, 
převezme Objednatel SW nástroj do Zkušebního provozu pro testování SW nástroje u 
Objednatele (v této smlouvě také jen jako „Zkušební provoz“). Objednatel otestuje v rámci 
Zkušebního provozu minimálně 1000 ks dokladů, a Zkušební provoz může být ukončen, za 
předpokladu, že nástroj byl vyzkoušen na minimálně 1000 ks dokladů (z toho 800 ks bez vad, 
200 ks s vadami) s výsledkem úspěšného nalezení dokladů s vadami v min. 98 % případů. 

7. Oznámí-li v rámci Zkušebního provozu Objednatel Dodavateli, že SW nástroj má vady, je 
Dodavatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě maximálně 14 kalendářních dnů v souladu s 
pokyny Objednatele.  

8. Dodavatel bude provádět úpravy nebo odstraňovat nahlášené vady SW nástroje během 
Zkušebního provozu dle požadavků Objednatele průběžně, v nejkratším možném termínu tak, 
aby byla dodržena lhůta v této smlouvě stanovená pro dokončení Díla dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy. 

9. Dodavatel uvede do provozu a předá Objednateli kompletní Dílo, tj. předá SW nástroj do plně 
funkčního provozu po řádném testování ve Zkušebním provozu. Pokud nebyly shledány žádné 
vady Díla a Zkušební provoz proběhl řádně dle odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy, 
Objednatel potvrdí řádné a kompletní plnění Dodavatele podpisem Akceptačního protokolu bez 
výhrad. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v příloze č. 7 této smlouvy. V případě, že nebyly 
vady odstraněny, prodlužuje se Zkušební provoz a akceptační procedura až do doby akceptace 
Díla Objednatelem bez výhrad. 

10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo do doby odstranění všech vad a nedostatků do 
plné funkčnosti Díla ve smyslu předchozího odstavce. 

11. Oprávnění k užívání SW nástroje, resp. Licenci v rozsahu dle čl. VII této smlouvy postoupí 
Dodavatel Objednateli okamžikem předání SW nástroje do Zkušebního provozu, resp. 
podpisem Předávacího protokolu.  

 

V 

CENY 

 

1. Cena Díla vychází z nabídkové ceny Dodavatele, která je součástí Nabídky ze dne 9. ledna 
2021, je oběma smluvním stranám známa a mají ji obě smluvní strany shodně k dispozici.  

2. Cena za kompletní a řádné dodání Díla dle čl. III odst. 1.1 až 1.3 činí 680 000,00 Kč bez DPH. 

Dodavatel zahrnul do ceny Díla i veškeré případné poplatky a náklady vztahující se k předání 
plně funkčního SW nástroje pro naplnění účelu této smlouvy. Uvedená cena je cenou pevnou, 
konečnou a nepřekročitelnou, a je stanovena za řádně dodané Dílo.  

3. Objednatel se zavazuje od předání SW nástroje do plně funkčního provozu ve smyslu čl. III 
odst. 1.3 této smlouvy, resp. od podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad, hradit Dodavateli 
licenční poplatek za užívání SW nástroje ve výši 0,45 Kč bez DPH/jeden ks zkontrolovaného 
dokladu (dále jen „licenční poplatek“). Odměna za užívání SW nástroje během Zkušebního 
provozu do doby podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad je zahrnuta v ceně dle odst. 2 
tohoto článku.  

4. Dodavatel výslovně prohlašuje, že výši odměny za Licenci – licenční poplatek dle odst. 3 tohoto 
článku smlouvy považuje za dostatečnou a odpovídající poskytnuté Licenci v rozsahu touto 
smlouvou sjednaném. Dodavatel potvrzuje, že odměnu za Licenci považuje za plné vypořádání 
jeho nároků ve vztahu k využití Licence, a tedy nemá právo vznést nárok na jiné peněžité plnění 
jako zejména nárok na dodatečnou odměnu. Dodavatel dále při stanovení ceny přihlédl k účelu 
poskytnutí práv a způsobu a okolnostem užití Díla a k územnímu, časovému a množstevnímu 
rozsahu postupovaných práv ve smyslu autorského zákona a výslovně prohlašuje, že součástí 
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ceny je odměna autora včetně všech případných jiných, výslovně neuvedených, licenčních 
poplatků za poskytnutou Licenci. 

5. Cenu za Servisní služby ve smyslu ve smyslu čl. III odst. 1.4 této smlouvy bude Dodavatel 
Objednateli účtovat dle sjednané sazby/manday a sjednaného, resp. odsouhlaseného počtu 
hodin. Cena těchto služeb bude odpovídat násobku, skutečně Dodavatelem, při provádění 
plnění, poskytnutých a Objednatelem akceptovaných hodin a stanovené sazby, přičemž sazba 
je sjednána ve výši: 5 000,00 Kč bez DPH /manday (1 manday odpovídá 8 hodinám). 

6. Všechny ceny v této smlouvě jsou uvedeny jako ceny bez DPH. K fakturované ceně bude 
připočtena DPH ve výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Ceny uvedené v tomto článku jsou cenami maximálními a pevnými pro sjednané plnění 
v rozsahu ke dni uzavření této smlouvy po celou dobu sjednané doby platnosti této smlouvy. 

 

VI 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Platební podmínky pro úhradu ceny za plnění Dodavatele dle této smlouvy jsou stanoveny dle 
jednotlivých druhů plnění takto: 
1.1. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu na 70 % ceny za dodání Díla dle čl. V odst. 2 

předchozího článku, resp. na částku 476 000,00 Kč navýšenou o DPH po podpisu 
Předávacího protokolu. Po úhradě této faktury vystaví Dodavatel daňový doklad na přijatou 
úplatu a zašle ho Objednateli.  

1.2. Cena za kompletně dodané Dílo dle čl. III odst. 1.1 až 1.3 této smlouvy bude Objednatelem 
uhrazena na základě daňového dokladu (faktury). Dodavatel je oprávněn vystavit daňový 
doklad (fakturu) na cenu za předmět smlouvy uvedený v čl. III odst. 1.1 až 1.3 této smlouvy 
po podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
stanoveno na den podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad. Součástí vystaveného 
daňového dokladu (faktury) bude Objednatelem potvrzený Akceptační protokol bez výhrad 
dle čl. VIII této smlouvy. 
Úhrada zálohové platby dle předchozího odstavce bude započtena na úhradu daňového 
dokladu (faktury) ceny za kompletní dodání Díla.  

1.3. Licenční poplatek  
Úhrada ve smyslu čl. V odst. 3 této smlouvy bude Objednatelem provedena na základě 
daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem, přičemž Dodavatel vystaví daňový 
doklad (fakturu) do desátého dne následujícího kalendářního čtvrtletí po čtvrtletí, v němž byl 
SW nástroj Objednatelem použit. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy 
poslední den příslušného čtvrtletí, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Výše 
odměny v příslušném měsíci bude odpovídat součinu počtu zkontrolovaných kusů dokladů 
a sjednanému licenčnímu poplatku dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro vyčíslení 
ceny dle čl. V odst. 3 této smlouvy v příslušném měsíci bude statistický výstup o počtu 
zkontrolovaných dokladů, generovaný SW nástrojem za příslušné období.  

1.4. Servisní služby  
Úhrada za služby ve smyslu čl. III odst. 1.4 této smlouvy bude Objednatelem uhrazena na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je stanoveno na den podpisu Akceptačního protokolu ze strany 
Objednatele bez výhrad dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy. Právo vystavit daňový doklad 
(fakturu) dle předchozího odstavce vzniká Dodavateli následující den po uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

2. Lhůta splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) podle odst. 1.1 až 1.3, popř. 1.4 
činí 30 dnů od jeho vystavení Dodavatelem. Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený 
dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného na daňovém 
dokladu (faktuře). 
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3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními 
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále jen „ZDPH “), ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona. 

4. Objednatel může ve lhůtě 10 dní od doručení daňového dokladu tento vrátit, obsahuje-li: 

4.1. nesprávné nebo neúplné cenové údaje, 
4.2. nesprávné nebo neúplné náležitosti podle odstavce 3 tohoto článku, 
4.3. Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně registrovaný 

v databázi „Registrů plátců DPH“, ve smyslu ZDPH nebo 

4.4. Dodavatel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a ZDPH. 
V tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu 
vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného. 

5. V případě, že Objednatel daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože daňový doklad (faktura) byl 
vystaven řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta splatnosti se nepřerušuje a pokud 
Objednatel daňový doklad (fakturu) nezaplatí v původní lhůtě splatnosti, je v prodlení. 

6. Dodavatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od 
zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Dodavatel nespolehlivým 
plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci 
zdanitelného plnění. 

7. Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její 
platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v 
opačném případě je Dodavatel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný 
ve smyslu § 96 ZDPH. 

8. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od Dodavatele, má Objednatel právo bez souhlasu Dodavatele uplatnit 
postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH 
podle faktury-daňového dokladu vystavené Dodavatelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, 
a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH.  

9. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Dodavatele vůči Objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je 
Objednatel povinen Dodavatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně 
informovat. 
 

 

VII 

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
 

1. Dodavatel poskytne Objednateli jako součást plnění dle této smlouvy také Licenci, resp. právo 
k výkonu práva užít SW nástroj v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v této 
smlouvě.  

2. Objednatel nabývá právo k výkonu práva užít SW nástroj, přičemž okamžikem poskytnutí 
Licence k předanému Dílu je podpis Předávacího protokolu ve smyslu čl. III odst. 1.3 této 
smlouvy. 

3. Objednatel nabývá způsobem odpovídajícím naplnění účelu této smlouvy podle ustanovení  
§ 2358 zákona, nevýhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít, souhrnně označené jako 
Licence: 

 územní rozsah Licence – z hlediska území omezená na Českou republiku, 
 časový rozsah Licence - po dobu trvání smlouvy dle čl. XV odst. 1 této smlouvy, 

 v neomezeném množstevním rozsahu zkontrolovaných dokladů prostřednictvím SW 
nástroje při zachování Finančního limitu této smlouvy, resp. v souladu se sjednanou 
dobou platnosti této smlouvy dle čl. XV odst. 1 této smlouvy,  
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 k účelu a způsobem daným pro řádné a úplné naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. 
Objednatel není oprávněn postoupit Licenci třetím osobám. 

4. V případě, že Objednatel použije Licenci pro jiný účel, než účel vymezený v této smlouvě v čl. I; 
nebo Objednatel nebo postoupí Licenci třetím osobám bez souhlasu Dodavatele; nebo provede 
na dodaném SW jakoukoliv úpravu či změnu, je takové jednání Objednatele považováno za 
podstatné porušení smlouvy a Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

5. Dodavatel prohlašuje, že vykonává veškerá majetková práva k dodávanému plnění, resp. že je 
oprávněn poskytnout Objednateli Licenci v rozsahu výše uvedeném. Dodavatel odpovídá 
Objednateli za to, že dodané Dílo, ani jeho části, včetně poskytnutých plnění dle této smlouvy, 
nezasahují a neoprávněně nenarušují práva třetích osob, zejména práva autorská, práva 
k ochranné známce, patentu a k ostatním předmětům duševního vlastnictví, spojená s dodaným 
plněním a tato plnění nebyla poskytnuta bez vědomí a svolení takových subjektů či autorů. 
Dodavatel je obeznámen s tím, že nese plnou právní odpovědnost za důsledky vzniklé 
porušením tohoto prohlášení. 

6. Dodavatel bude na své náklady hájit Objednatele před jakýmkoliv nárokem třetí osoby z důvodu 
porušení autorského práva, v důsledku plnění Dodavatele dle této smlouvy. Dodavatel uhradí 
Objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, škody a pravomocné poplatky 
uložené soudem na základě takového nároku či náklady zahrnuté v dohodě o narovnání. 

 

VIII 

PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ PLNĚNÍ A JEHO AKCEPTACE 

 

1. Dodavatel se zavazuje dodat Dílo ve lhůtách stanovených v příloze č. 4 této smlouvy. Servisní 
služby ve smyslu čl. III odst. 1.4 této smlouvy bude Dodavatel poskytovat výhradně jen na 
základě požadavku Objednatele ve lhůtách uvedených v příslušné Objednávce. 

2. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli zhotovené Dílo bez vad, plně funkční k naplnění 
účelu sjednaného touto smlouvou, přičemž platí, že dodané Dílo trpí vadami, neodpovídá-li 
účelu určenému touto smlouvou ve smyslu čl. I této smlouvy, zejména pokud nebude naplněna 
podmínka řádně provedeného testu ve Zkušebním provozu ve smyslu čl. IV odst. 6 a násl. této 
smlouvy. Akceptace - uvedení SW nástroje do plně funkčního provozu, ve smyslu čl. III odst. 1.3 
této smlouvy, bude potvrzena podpisem Akceptačního protokolu bez výhrad.  

3. Akceptaci poskytnutí služeb ve smyslu čl. III odst. 1.4 této smlouvy bude Objednatel potvrzovat, 
resp. odsouhlasí kvalitu a rozsah poskytnutých služeb, popř. sdělí své výhrady do 5 pracovních 
dnů od předání zprávy o ukončení požadované služby, resp. od jejího převzetí formou 
Akceptačního protokolu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této smlouvy. V případě, že 
Objednatel má výhrady ke kvalitě či rozsahu poskytnutého plnění a dohodne se s Dodavatelem 
na nápravě vad, je Dodavatel povinen sjednat nápravu cestou odstranění výhrad uvedených v 
Akceptačním protokolu ve lhůtě 7 dnů od oznámení, pokud v Akceptačním protokolu nebude 
sjednána lhůta jiná. Po uplynutí této lhůty zahajuje Dodavatel novou akceptační proceduru 
opětovným předáním Akceptačního protokolu.  

4. Při Akceptaci poskytnutých Díla a služeb bez výhrad schválí oprávněná osoba Objednatele 
(Zmocněnec pro obchodní a technické věci, nebo pro věci výrobní) Akceptační protokol a 
Dodavateli vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu).  
 
 

IX 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Dodavatel dodá SW nástroj a bude poskytovat sjednané služby s náležitou odbornou péčí a 
prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti s plněním svých úkolů.  

2. Dodavatel zaručuje realizovatelnost účelu smlouvy ve lhůtách uvedených v Harmonogramu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou.  
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3. Dodavatel vyvine maximální úsilí pro to, aby veškerá plnění dle této smlouvy byla za 
předpokladu poskytnutí řádné součinnosti Objednatele poskytnuta vždy řádně a včas. 

4. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele realizovat plnění 
dle této smlouvy prostřednictvím třetí osoby.  

5. Dodavatel je oprávněn uvádět reference v rozsahu loga Objednatele a účelu smlouvy 
definovaného čl. I odst. 2 této smlouvy. Jakýkoliv jiný druh nebo text reference podléhá udělení 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.       

6. Dodavatel má právo provést kontrolu datové integrity SW, a to jednou za dva měsíce, veškeré 
náklady s tím spojené hradí Dodavatel, přičemž Objednatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do 
datové integrity SW nástroje a zavazuje se neodmítnout provedení kontroly ze strany 
Dodavatele. 

7. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost pro dodržení lhůt uvedených 
v Harmonogramu, a dále nutnou součinnost, umožňující provádět plnění ze strany Dodavatele, 
zejména zajistit přístup do objektu, kde bude prováděna Implementace SW nástroje, popř. 
Servisní služby nebo kontrola datové integrity SW nástroje, stejně tak je Objednatel povinen 
zajistit vhodné místo pro umístění zařízení dodávaného Dodavatelem.  

8. Dodavatel je oprávněn zkontrolovat počet dokladů zkontrolovaných za pomocí SW nástroje, 
resp. prověřit, že statistický výstup ve smyslu čl. VI odst.1.3 této smlouvy, který je podkladem 
pro fakturaci licenčního poplatku, odpovídá faktickému stavu, resp. rozsahu používání SW 
nástroje Objednatelem. 

 

X 

POVINNOST NAHRADIT ŠKODU 

 

1. Každá ze smluvních stran je povinna nahradit škodu způsobenou v souvislosti s porušením 
obecně závazných právních předpisů a porušením této smlouvy. Obě smluvní strany se 
zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku škody a k minimalizaci její případné výše. 

2. Smluvní strany činí nesporným, že náhrada škod, za kterou smluvní strany nesou odpovědnost 
v souvislosti s touto smlouvou, bude omezena na přímé škody (tedy škody vzniknuvší jako 
bezprostřední a běžně očekávatelný důsledek škodné události) s tím, že maximální výše takové 
náhrady po dobu účinnosti smlouvy je sjednána do výše Finančního limitu smlouvy uvedené 
v odst. čl. I odst. 5 této smlouvy.   

3. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany, pokud 
druhou stranu na nesprávnost takového zadání předem písemně upozornila. 

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku, vyplývajícího z této 
smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění tohoto závazku dočasně nebo trvale bránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 
zákona). 

5. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu 
na překážky vzniklé podle § 2913 odst. 2 zákona bránící řádnému plnění této smlouvy.  

6. Dodavatel prohlašuje, že je v dostatečné míře pojištěn pojištěním, kryjícím škodu, kterou by 
mohl způsobit při plnění této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, nejpozději při podpisu této 
smlouvy, předložit Objednateli doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 
podnikatelské činnosti vystavený na jméno Dodavatele na pojistnou částku nejméně ve výši 
Finančního limitu této smlouvy.  

7. Dodavatel je povinen udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy pojištění v uvedeném 
rozsahu. Případné změny v rozsahu pojistného krytí pod uvedenou částku je Dodavatel povinen 
neprodleně sdělit Objednateli.  

8. Smluvní strany mají vzájemný nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  
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9. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na náhradu škody, písemně vyzvat 
druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se 
smluvní strana prokazatelně dozvěděla o vzniku škodní události. 
 

 

XI 

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
 

1. V případě prodlení se splněním lhůty pro předání SW nástroje do Zkušebního provozu 
Objednateli (Harmonogram, příloha č. 4 smlouvy), prokazatelně zaviněného Dodavatelem, 
vzniká Dodavateli závazek uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení se splněním lhůty pro odstranění vad, resp. výhrad uvedených 
v Akceptačním protokolu, prokazatelně zaviněného Dodavatelem, vzniká Dodavateli závazek 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě nesplnění dohodnuté úrovně poskytovaných Servisních služeb zajišťované 
Dodavatelem dle Přílohy č. 3 této smlouvy vzniká Dodavateli závazek uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý den, ve kterém úroveň služeb neodpovídala 
dohodnuté úrovni služeb stanovené přílohou č. 3 této smlouvy. 

4. V případě prodlení Objednatele s placením daňového dokladu (faktury) vzniká Dodavateli právo 
na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

5. Smluvní pokuty za porušení smluvního závazku dle odst. 1, 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy 
budou dodavatelem uhrazeny do 30 dnů od doručení řádně vystavené a oprávněné faktury. 

6. Úrok z prodlení dle odst. 4 tohoto článku smlouvy bude Objednatelem uhrazen do 30 dnů od 
doručení řádně vystavené a oprávněné faktury. 

 

XII 

     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Smluvní strany se při ochraně osobních údajů řídí požadavky Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a 
požadavky zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že mohou zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců nebo 
zaměstnanců svých dodavatelů (osobní údaje zaměstnanců), a to pro účely plnění této nebo 
Smlouvy o zachování mlčenlivosti po dobu účinnosti předmětných smluv. Další zpracování 
těchto osobních údajů může být pouze ve smyslu oprávněných zájmů smluvních stran. 

3. Objednatel dále stanovuje, že Dodavatel nesmí v průběhu poskytování plnění podle této 
smlouvy zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou uvedeny na 
sledovaných dokladech či jiných nosičích osobních údajů, či jiné osobní údaje, ke kterým by 
získal přístup u Objednatele (dále také „osobní údaje fyzických osob“), není-li Objednatelem 
stanoveno jinak. K naplnění této povinnosti jsou smluvními stranami realizovány před zahájením 
plnění, v jeho průběhu a po jeho ukončení patřičná bezpečnostní opatření, a to jak organizační, 
tak technická. 

4. Objednatel dále prohlašuje, že učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu Dodavatele k osobním údajům fyzických osob, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich 
jinému zneužití, a to zejména prostřednictvím následujících opatření: 
4.1. Objednatel realizuje předávání informací souvisejících s plněním smlouvy pouze v jejich 

anonymizované nebo pseudoanonymizované podobě, přičemž k těmto operacím jsou 
určeni konkrétní zaměstnanci Objednatele. 
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4.2. Objednatel prokazatelně zabezpečí poučení či proškolení určených zaměstnanců 
Dodavatele ohledně opatření zavedených u Objednatele a týkajících se bezpečnosti 
informací a ochrany osobních údajů. 

4.3. Objednatel se zavazuje poskytnout dodatečné poučení ohledně opatření zavedených u 
Objednatele a týkajících se bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, a to 
v případech, kdy zaměstnanci Dodavatele vyjádří nejistotu ohledně těchto pravidel nebo 
souvisejících postupů. 

5. Dodavatel se zavazuje, že pokud v rámci realizace této smlouvy přijdou jeho zaměstnanci do 
styku s osobními údaji fyzických osob, je Dodavatel povinen nahlásit bezodkladně písemně 
Objednateli tuto skutečnost a okamžitě ukončit a nezahájit zpracování osobních údajů a vyčkat 
dalších příkazů Objednatele. V uvedeném případě písemně kontaktuje kontaktní osobu 
Objednatele ve věcech Ochrany osobních údajů a uvede veškeré informace, které Objednatel 
pro posouzení případu bude požadovat. 

6. Dodavatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci bezodkladně nahlašují určeným zaměstnancům 
Objednatele případnou bezpečnostní událost nebo incident, případně porušení zabezpečení 
osobních údajů fyzických osob. 

7. Dodavatel se zavazuje, že po ukončení smlouvy přistoupí případně k dodatečným opatřením 
tak, aby žádnými prostředky Dodavatele nemohly být dodatečně zpracovány nebo dosaženy 
jakékoli osobní údaje fyzických osob podle této smlouvy. 
 

 

XIII 

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace, jakož i 
jakoukoliv jinou součinnost nezbytnou pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou 
povinny informovat bezodkladně druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 

2. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají 
být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní 
straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem, či jinou formou registrovaného 
poštovního styku na adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, není-li touto smlouvou 
stanoveno, nebo mezi smluvními stranami pro konkrétní případy písemně dohodnuto, jinak. 
Smluvní strany tímto uznávají i elektronickou formu komunikace prostřednictvím datových 
schránek. 

3. Smluvní strany se zavazují vytvořit pro poskytování součinnosti v rámci svých organizačních 
struktur optimální komunikační, řídící a odborné (personální) podmínky. Komunikace mezi 
smluvními stranami, související s řízením a realizací smlouvy, bude probíhat prostřednictvím 
pověřených osob smluvních stran: 

 
Za Objednatele: 
 
Zmocněnci a kontaktní osoby Objednatele: 

Ve věcech obchodních a technických: xxx 

Ve věcech výrobních: xxx 

Ve věcech ochrany neveřejných informací: xxx 
Ve věcech nastavení ochrany Osobních údajů – xxx 

Za Dodavatele: 

Zmocněnci a kontaktní osoby Dodavatele:  

Ve věcech obchodních a technických: xxx 
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Ve věcech výrobních: xxx 

Ve věcech bezpečnostní ochrany výroby a ochrany neveřejných informací: xxx 

Ve věcech nastavení ochrany Osobních údajů: xxx 

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit pověřené osoby, jsou však povinny takovou 
změnu druhé smluvní straně písemně oznámit, jinak tato změna nemá vůči druhé smluvní straně 
právní účinky. Takováto změna bude při nejbližší vhodné příležitosti ošetřena dodatkem k této 
smlouvě. 

 

XIV 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Vlastní instalace a implementace SW nástroje v rámci plnění této smlouvy se uskuteční na 
adrese uvedené v čl. IV odst.1 této smlouvy zpravidla v pracovních dnech v době od 06.00 
hodin do 18.00 hodin, výjimečně i mimo uvedenou dobu a ve dnech pracovního klidu, jestliže se 
tak smluvní strany předem dohodnou. 

2. K řádnému splnění předmětu smlouvy Objednatel zajistí pro Dodavatele zejména: 
a) vstup zaměstnancům Dodavatele do objektu Objednatele v době potřebné k realizaci 

předmětu smlouvy; 
b) poučení zaměstnanců Dodavatele o dodržování ochranných a bezpečnostních opatření 

v objektu Objednatele; 

c) místo k bezpečnému uložení technického zařízení a dokumentace a nezbytného 
příslušenství k realizaci předmětu smlouvy. 

 

3. Dodavatel je povinen dbát, aby jeho zaměstnanci realizující předmět smlouvy byli při vstupu do 
prostor Objednatele vybaveni platným průkazem totožnosti, který předkládají k nahlédnutí 
Objednateli. 

4. Zaměstnanci Dodavatele jsou zejména: 
a) oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu Objednatele, které budou 

dohodnuty mezi kontaktními osobami obou smluvních stran; 
b) povinni mít u sebe, popř. nosit viditelně, průkazy pro vstup do objektů Objednatele; 
c) povinni být vybaveni vlastními osobními ochrannými pomůckami potřebnými pro 

vykonávané práce;  
d) povinni dodržovat veškeré platné obecně závazné právní předpisy a závazné normy 

týkající se plnění, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
likvidace odpadů a norem ISO.  

 

 

XV 

UKONČENÍ SMLOUVY 

 

1. Tato smlouva včetně platnosti Licence se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 roky od 
předání plně funkčního SW nástroje nebo vyčerpání Finančního limitu dle čl. I odst. 5 této 
smlouvy dle toho, která skutečnost nastane dříve. 

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, přičemž účinky ukončení 
smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě.  

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 
zákona pokládají za podstatné porušení smlouvy: 
3.1. prodlení Dodavatele s Implementací nebo uvedením do Zkušebního provozu podle 

Harmonogramu (příloha č. 4) déle než 10 kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná 
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nápravu ani do 7 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o 
takovém prodlení; 

3.2. nedodržení některé z lhůt uvedených v čl. IV odst. 2 této smlouvy ze strany Dodavatele; 
3.3. opakované (tzn. alespoň dvakrát) porušení některé z dohodnutých úrovní poskytovaných 

Servisních služeb, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy;  

3.4. nesplnění podmínky 98 % úspěšnosti testování ze strany Dodavatele ve smyslu čl. IV 
odst. 5 této smlouvy po použití 3 a více testovacích sad dokladů; 

3.5. opakované (tzn. alespoň dvakrát) nesplnění dohodnuté minimální úrovně detekce vad 
(98 %) dle přílohy č. 2 této smlouvy; 

3.6. nedodržení požadované funkcionality SW nástroje, aby používáním SW nástroje 
nedocházelo ke zpracování, zejména k ukládání osobních údajů fyzických osob na 
vlastním uložiště SW nástroje (osobní údaje uvedené na kontrolovaných dokladech či 
jiných nosičích osobních údajů ve smyslu čl. XII odst. 3 této smlouvy);  

3.7. nedodržení ujednání Smlouvy o zachování mlčenlivosti mající přímý, prokazatelný vliv na 
plnění smlouvy;  

3.8. nedodržení čl. VI odst. 6 této smlouvy; 
3.9. Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně 

registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“, ve smyslu ZDPH nebo Dodavatel je 
registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a ZDPH; 

3.10. pokud právní nástupce Dodavatele nebude odborně způsobilý (včetně personálního a 
finančního zajištění) zajistit plnění této smlouvy v plném rozsahu a za podmínek touto 
smlouvou stanovených; 

3.11. neoprávněný zásah do datové integrity SW nástroje ze strany Objednatele; 
3.12. neodůvodněné opakované odmítnutí kontroly datové integrity SW nástroje ze strany 

Objednatele; 

3.13. v případě nepravdivosti prohlášení uvedeného v čl. VII odst. 5 této smlouvy  

3.14. opakované (alespoň dvakrát) nedodržení splatnosti daňového dokladu (faktury) o více 
než 30 dnů. 

V ostatních případech a pochybnostech se má za to, že porušení není podstatné. 
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Odstoupením tedy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého 
počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení smlouvy odstoupením od 
smlouvy poskytly, si obě smluvní strany ponechají. Právo na náhradu újmy, případně nárok na 
smluvní pokuty či úrok z prodlení strany odstupující tím není dotčeno. 

5. Smluvní strany v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu zpracují vyúčtování 
vzájemných plnění a vzájemných pohledávek a provedou řádné finanční vypořádání ve lhůtě 
dvou (2) měsíců od ukončení smlouvy, jehož součástí bude také přesný plán ukončení 
poskytování služeb a způsob vyúčtování vzájemných plnění, sankcí a vzájemných pohledávek. 
 

XVI 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto 

smlouvu je, s výjimkou případů uvedených v ustanovení čl. XIII odst. 4 této smlouvy, možné 
měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této 
smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na právní nástupce 
smluvních stran. 

3. V případě, že se stanou v průběhu plnění této smlouvy některá její ustanovení neplatnými, 
neúčinnými či nevykonatelnými, smluvní strany se zavazují nahradit je jinými ustanoveními, 
která budou platná, účinná a vykonatelná a svým obsahem se budou maximálně blížit obsahu 
nahrazovaných ustanovení. 

4. Tato smlouva není smlouvou na řad. Dodavatel je oprávněn ji převést stejně jako práva a 
povinnosti z ní vyplývající pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 
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5. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost 
před smluvními ujednáními, ani před ustanovením zákona, byť by tato ustanovení neměla 
donucující účinky. 

6. Všeobecné obchodní podmínky Objednatele nebo Dodavatele se pro smluvní vztah založený 
touto smlouvou nepoužijí. 

7. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení, zejména 
prostřednictvím jednání zmocněnců. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení 
vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo předložit spor k rozhodnutí příslušnému 
soudu.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jeden (1) výtisk. 

9. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
a za podmínek stanovených v tomto zákoně je Objednatel tuto smlouvu, příp. informace v ní 
obsažené nebo z ní vyplývající, poskytnout na výzvu třetí osoby, pokud se nejedná o informace, 
které smluvní strany považují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku. Dodavatel dále bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné 
správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění v registru smluv podle uvedeného zákona zajistí Objednatel. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 Smlouva o zachování mlčenlivosti 
Příloha č. 2 Popis technického zařízení a funkce SW nástroje 
Příloha č. 3 Rozsah Servisních služeb  
 Příloha č. 4 Harmonogram  
Příloha č. 5 Zadávací list - Objednávka VZOR 
Příloha č. 6 Předávací protokol – VZOR 
Příloha č. 7  Akceptační protokol - VZOR 
 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 
V Praze dne V Praze dne  
 

  

    

 

 

 …………………………………………… …………………………………………… 

  Tomáš Hebelka, MSc Roman Komárek, Ing. 
                          generální ředitel jednatel 
    STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Veracity Protocol s.r.o.   
    


