Smlouva 0 poskytování služeb
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

[.
Smluvní strany
(|) Objednatel:
Obchodní fírma

_SĚ sídlem

\ Zapsaná

?

CENDíS. s. p.

náb ží Ludvíka Svobody 1222/12. Nové Městu. 110 00 Praha 1

\ V obchodním rejstříku vedeném Měs\ským soudem v Praze sp. 7,11.

ALX 706

IČ

0031 1391

DIČ

C100311391

LZastoupená

lng. Janem Paroubkem _ pověřeným řízením státního podniku

A

(dále „,Objcdnatel")

(2) Lholovileí:

Obchodní firma

ICZ a.s.

Se sídlem

Na hřebenech ll 1718/10. Nusle. 140 00 Praha 4

Zapsaná

v obchodním rc tříku vedeném Městským soudem v Pruzq oddíl B.

vložka 4840

IC

25145444

R16

cz 699000372

! Zustoupcnu

Inn Bohuslavem Cempírkem * předsedou představenstva

; Bankovní spojení
(dále ..Zhotovilel'“)

(společně dálcjen „Smluvní strany“)

uzavřely unu Smlouvu v souladu s ustanovením š" l746 odst. 2 zák. č. 89/2012. Sb.
občanského Zákoníku. v platném Znění (dále jen _,Smlouva“).

Struna: l/ll

II.
Předmět Smlouvy
(l) Předmětem této Smlouvyje poskytování paušálních služeb specifikovaných v příloze
č. ]. te'to Smlouvy (dálejen „Služby“ nebo také „Paušální služby“) zhotovitelem pro

objednatele, a to za podmínek a v tennínech dle této Smlouvy.

(2) Tomu pak odpovídá závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádně provedené
Služby cenu ve výši stanovené v souladu s čll [V této Smlouvy

Ill.
Předání a převzetí služeb
(|) Poskytnutí Služeb objednateli bude Smluvními stranami potvrzeno v písemném
akceptačním protokolu podepsaném zástupci Smluvních stran. Bez ohledu na předchozí
včtu, plnění je také považováno za akceptované v okamžiku, kdy nebudou ze strany
objednatele (ve lhůtě do 10 dnů od poskytnutí služby vytknuty Zhotovítcli vady
poskytnutých Služeb.
(2) V případě. že Objednatel plnění nebojeho část neakceptujeje povinen zhotoviteli do
10 dnů písemně nebo elektronicky specifikovat důvody takovéto neakceptace. Zhotovitel
je v takovém případě povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení takoveho odmítnutí
doplnit nebo přepracovat plnění nebo jeho část v souladu se specifikací uvedenou
objednatelem,
(3) Objednatel není oprávněn bezdůvodně odmítnout převzetí či akceptaci bezvadného
plnění.

IV.
Cena a platební podmínky
(|) Cena zaplnění poskytnuté Zhotovitelem podle této Smlouvy je stanovena v příloze c
2. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy
ke dni zdanitelného plnění.

(2) Cenaje
doručených
Objednateli
poskytnuty,

splatná na základě daňových dokladů _ faktur vystavených zhotovitelem a
objednateli Fakturu za Paušální služby je Zhotovitel oprávněn vystavit
po skončení příslušného kalendářního měsíce. ve kterém byly paušální služby
Přílohou faktury bude přehled poskytnutých služeb. Vpřípadě služeb
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poskytnutých nad rámec Paušálních služeb, bude faktura vystavena až po akceptaci plnění

nebojelto části Ohjednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu se splatností 30 dní
ode dne doručení teto faktury objednateli, ato nejpozději do IS. dne následujícího po dni
zdanitelného plnění, Za den zdanitelného plnění je považován poslední den kalendářního
měsíce, není-li v konkrétním případě písemně stanoveno jinak.
(3) Faktura jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a daňových

dokladů v souladu s platnou právní úpravou. zejmena š 29 zák. č. 235/2004 Sb.. o dani z
přidané hodnoty v platném znění a 5 435 občanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů.
(4)Nesplňuje-li faktura náležitosti uvedené v bodě (3), je Objednatel oprávněn vrátit
zhotoviteli s uvedením důvodu fakturu. která nesplňuje předepsané náležitosti, Ve lhůtě
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury
objednateli.

V.
Práva a povinnosti Smluvních stran
(1) Zhotovitel prohlašuje, žeje plně způsobilý a má veškerá oprávnění k realizaci plnění
dle této Smlouvy. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen dodržovat příslušná
ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdější předpisů, Zejmena š 65 až (18 citovaného zákona a
nepřipustit seznamování se s utajovanými a citlivými informacemi ncoprávnčnými
osobami. Zhotovitel prohlašuje. že v případě. že bude nezbytně aby v rámci plnění teto
Smlouvy přistupoval k utajovaným informacím, prokáže splnění podmínek pro přístup
k takovým utajovaným informacím ve smyslu ustanovení & 15 an zákona č. 412/2005
Sb, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. ve znění pozdější
předpisů. resp. v případě. že k plnění této Smlouvy bude fyzickým osobám najeho straně
nezbytně zajistit přístup k utajovaným informacím, umožní takový přístup potize osobám
splňujíeím podmínky přístupu dle ustanovení š 6 odst. l zákona č. 4l2/2005 Sb.„ o
ochraně utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů.

(2) Budou-li výsledky činností zhotovitele dle této Smlouvy splňovat Znaky autorského
díla nebo jiného statku chráněného právy duševního vlastnictví. poskytuje Zhotovitel
objednateli nejpozději ke dni předání takového plnční veškerá oprávnění k výkonu práva
takove dílo užít (licencí) pro účely, knímž jsou či budou určeny. Objednatel takto
udělenou licenci v souladu s š" 2358 a násl. zak, Č. 89/20l2. Sb. občanského Zákoníku.

v platném znění nebude povinen využít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout licenci tak.
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aby byl Objednatel oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě (podlicence). Zhotovitel udělí objednateli líceneijako nevýhradní,
časově a místně neomezenou. Odměna za takto poskytnutou licenci je již zahmuta
vodmčnč stanovené touto Smlouvou a Veškeré i budoucí majetkoprávní nároky
zhotovitele z titulu práv duševního vlastnictví k takovémuto dílujsou úhradou stanovené
ceny (odměny) vypořádány. Zhotovitel prohlašuje & Zaručuje, že bude—li v souvislosti s
plněním jeho povinností dle této Smlouvy vytvořeno dílo, které naplňuje znaky
autorského díla, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorské dilo), bude
takové dílo prosto práv třetích osob. zejména z titulu práv duševního vlastnictví. s
výjimkou osobnostních práv. & Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za veškeré
Škody přímé či nepřímé vznikle s případným uplatněním práv třetích stran
(3) Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že Objednatel je kdykoli dle svého
uvážení oprávněn využít jakoukoli dokumentaci vztahující se k plnění Zhotovitele nebo
vytvořenou Zhotovitelem dle této Smlouvy, jakoukoli část této dokumentace a/nebo

Zdrojové kódy k takovému plnění a jeho částem. a tojakýmkoli způsobem a poskytnout
toto oprávnění koncovému Zákazníkovi. Dokumentaci a/nebo zdrojové kody
k poskytnutému plnční (je-li to aplikovatelné) a práva k nim je Zhotovitel povinen předat
()bjednateli v rámci předání plnění.
(4) Objednatel sc zavazuje poskytovat zhotoviteli uplné. pravdivé a včasné informace

potřebné k řádnému plnění jeho závazků.
(5) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu vzájemně se informovat ()
veškerých skutečnostech. kteréjsou významné pro plnění závazků Smluvních stran, a to
zejména o skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění předmět-u
teto Smlouvy nebo které mohou být významné pro rozhodování objednatele v
záležitostech týkajících se plnění dle této Smlouvy.
(6) Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby
nedocházelo k bezdůvodnému prodlení s plněním jednotlivých smluvních povinností V
rámci vzájemně dohodnutých termínů,

(7) Zhotovitel je povinen zajistit. aby Služby bylo prosto jakýchkoli práv třetích osob a
netrpěly žádnými právními ani faktickými vadami. Zhotovitel odpovídá objednateli za
veškerou škodu, která by objednateli mohla vzniknout v důsledku porušení této
povinnosti Zhotovitele.
(8) Pro případ prodlení Zhotovitele s plnčním Služeb dle podmínek stanovených v teto
Smlouvě, resp. jednotlivých vzájemně odsouhlasených objednávkách na základě této
Smlouvy či dalších dohodách, uzavřených mezi Smluvními stranami za účelem splnění
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předmětu te'to Smlouvy, je Objednatel po Zhotovíteli oprávněn požadovat uhrazení
smluvní pokuty ve výši 500.-Kč. za každý započatý den prodlení s řádným a včasným
poskytnutím Služeb. Vznikem nároku na uplatnění smluvní sankce není dotčen nárok
objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

(9) Pro případ prodlení objednatele s úhradou plateb sjednaných v této Smlouvě (resp.
vjcjíeh dodateíeh či dalších dokumentech. uzavřených mezi Smluvními stranami za
účelem splnění předmětu te'to Smlouvy) jc Zhotovitel po objednateli oprávněn požadovat
uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
(lO) Bude-li Zhotovitel provadet Služby či jeho část v sídle nebo na pracovišti
objednatele nebo zákazníka objednatele, zavazuje se Zhotovitel dodržovat veškeré
platné předpisy, zejména bezpečnostní a požární, jakož í interní předpisy objednatele
nebo zákazníka Objednatele. s nimiž bude seznámen.

(1 |) Bude-li Zhotovitel realizovat služby za použití svěřených prostředků či podkladů
nebo jiných materiálů objednatele. zavazuje se tyto chránit před poškozením nebo
odcizením & přijcjich užíti vždy postupovat s péčí řádného hospodáře a užívatjc výlučně
pro účely plnění teto Smlouvy. V případě ukončení této Smlouvyjc Zhotovitel povinen
předat objednateli protokolámč veškeré poskytnuté podklady. data, informace a veškeré
další informace poskytnuté objednatelem získané v souvislosti s plněním te'to Smlouvy

nebo Zhotovítelcm na základě této Smlouvy vytvořené.

VI.
Ochrana informací a osobních údajů
(1) Smluvní stranyjsou povinny zajistit ochranu případně utajení získaných důvěmýeh
informaci způsobem obvyklým pro utajování takových informací. není-li výslovně
sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení této Smlouvy. Smluvní
strany mají právo požadovat navzajem doložení dostatečné ochrany či utajení důvěrných
informací. Smluvní stranyjsou povinny zajistit ochranu resp. utajení důvěrných informaci
i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim

takove informace byly poskytnuty.

(2) Právo užívaL poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany
pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádně plnční práv a povinností
vyplývajících z této Smlouvy.
(3) Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré
informace, které nebyly některou ze Smluvních stran označeny jako veřejné a které se
týkají te'to Smlouvy ajejího plnění vč. informací () třetích osobách (zejmena informace 0

Strana: 5/1 l

právech a povinnostech Smluvních stran, jejich zákazníků, jako? i informace o cenách.
předmětu a ro7saltu plnění dle této Smlouvy), které se týkají některé ze Smlm ních stran
nebo koncového zákazníka Objednatele (zejména obchodní tajemství. informace ojejich
činnosth struktuře, hospodářskych výsledcích, know-how) anebo informace pro
nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení nebo ochrany
(zejmena obchodní tajemstvL utajované informace ve smyslu 7ákona č. 4|2/2005 Sh..
osobní údaje). Dále se považují za df“ črne informace takove informace. kterejsoujako
důvěrné výslovně některou ze Smluvních stran označeny,
(4)Vpřípadč. že se Zhotovitel vrámci plnění této Smlouvy seznámí sjakýmíkoli
osobními údaji je povinen s nimi nakládat výlučně za podmínek stanovených zákonem
c | 10/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů.

(5) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejné přístupnými,
pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany? dále informace ziskane na
7ákladč postupu nc7ávisle'ho nu této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana. ktc'
inloimace získala. schopna tuto skutečnost doložit. & konečně informace poskytnuté třetí
osobou. která takove informace nezískalo porušením povmnosti jejich ochrany.
(6) Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění zákonem stanovených povinností.

(7) V případě. Že Zhotovitel poruší povinnosti stanovené mu dle čl. Vl této Smlouvy. je
Objednatel oprávněn požadovat za každé takové porušení smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč (slov 'edno sto tisíc korun českých). Nárok na náhradu škody Objednatele
neníjejím uhrazením dotčen.

Vll.
Platnost a ucmnost této Smlouvy
(|) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem následujícím po dni
akceptace Díla , tj. akceptace
_ s tím, ze účinnost Smlouvy nenastane dříve, než dnem
uverejneni Smlouvy v registru smluv (dálejako „Den účinnostl").
(2) Smlouva se sjednává na dobu určitou a to na l2 měsíců ode Dne účinnosti.
(3) 'l uto Smlouvu lze ukončit

&)

dohodou Smluvních strom jejíž součástí je i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek:
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b)

výpovědi ze strany objednatele v případě, že dojde k zániku nebo
ukončení případného primárního závazku Objednatele s koncovým
zákazníkem, najehož plnění se Zhotovitel podílí. Výpovědní lhůta činí l5
dní 11 počíná bčžct prvním dnem po doručení písemné výpovědí
Zhotoviteli, nebude-li vc výpovědi stanovena lhůta delší:

c)

vypovědí jedné ze Smluvních stran s výpovědní lhůtou tří měsíců.

Výpovědní lhůta počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé Smluvní straně;

d)

odstoupením od této Smlouvy v případě podstatného potušení smluvních
závazků kteroukoli ze Smluvních stran.

(4) Kterékoli ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit s účinností od
doručení písemného odstoupení druhe Smluvní straně v případě. že druhá Smluvní strana
bude v likvidaci, úpadku nebo s druhou Smluvní stranou bude zahájeno insolvenční
řízení. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy vždy v případě porušení čl. V odst.
1 a 3.4 a 5 této Smlouvy výše.
(5) Ukončením

Smlouvy

není

dotčena

povinnost

Smluvních

stran

zachovávat

mlčenlivost dle této Smlouvy, jakož i splnit plnění. které mělo být
poskytnuto/splněno/realizováno po dobu účinnosti Smlouvy a ze strany povinné strany
poskytnuto nebylo.

Vlll.

Závěrečná ustanovení
(1) Výklad. platnost a plnění této Smlouvy se řídí platnými právními předpisy České
republiky. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho
urovnání smírem. v případě soudního spon: bude věc projednávána soudem příslušným
podle občanského soudního řádu.

(2) Změny a doplňky této Smlouvy mohou být prováděný pouze písemnými číslovanými
dodatky označenými jako dodatek k této Smlouvě a schválenými a podepsanými oběma
Smluvními stranami.
(3) Tato Smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní
a úplné ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy,
dohody a ujednání vztahující se k předmětu te'to Smlouvy. která byla v minulosti učiněna
v písemné či ústní podobě.
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(4) V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným či neúčinný/im
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy takovou neplatností či neúčinností nedotčena i
nadále platná a účinná.

(5) Tato Smlouvajc vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana
obdržíjcdno (1) vyhotovení.

(6) Nedílnou součástí této Smlouvyjsou následující přílohy:

1.

Příloha 6, |. Předmět Smlouvy

2.

Příloha č. 2. Cena

34

Příloha č. 3. Kontaktní osoby Zhotovitclc a objednatele

(7) Tato Smlouva nabývá platnosti & účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami.

(8) Smluvní strany prohlašují. že písemné vyhotovení této Smlouvy vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli. na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

podepsal
Boh uslav Digitálně
„hm Cempírek

Cem íre Datum: 2021.03.17
p
12:07:17 +01 '00'

| ng. Jan

„mém Tsuga. „.

Parou bek

Šgušffžuíow
10:48:05 +01 W

Zhotovitel: lCZ as..

Objednatel: CENDlS. svp.,

Ing. Bohuslav Cempírek

Ing. Jan Paroubek

předseda představenstva

pověřený řízením státního podniku
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Příloha č. lll. Kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitelc

Zu Zhotm'nclcp kontaktní (hubou \e \ČC! plnění tém >mluu\ry„

* lmmakmí owbml vc \ ČCI plnění ném mnlum y
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