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    Smlouva o provedení analýzy 
Číslo 2021/064 NAKIT 

 
Smluvní strany  

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

se sídlem            Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 
IČO:                        04767543   
DIČ:                     CZ04767543 
zastoupen:                  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 
bankovní spojení         
  

(dále jen „Objednatel“) 

a 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
se sídlem                                    Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO:                                            61063029 
DIČ:                                            CZ61063029 
zastoupen:                                   

zapsán v obchodním rejstříku    vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 43246 
bankovní spojení                         
                                                     

(dále jen „Zhotovitel“) 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají 
v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) tuto Smlouvu o provedení analýzy (dále jen 
„Smlouva“). 

Preambule 

Objednatel provedl v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávací řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu „Zpracování pravidel pro federaci portálů veřejné správy a definování 
cílového stavu II.“ (dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy. Smlouva 
je uzavřena se Zhotovitelem na základě výsledku Zadávacího řízení. Objednatel 
tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky 
na uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. 
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1. Definice některých zkratek a pojmů 

DPH  daň z přidané hodnoty 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální  

IS RŽP Informační systém Registr živnostenského podnikání  

portál MD Portál Ministerstva dopravy 

portál PO Portál občana - transakční část PVS 

portál PP Portál podnikatele - transakční část PVS 

portál PVS Portál veřejné správy 

SDG Single Digital Gateway (Jednotná digitální brána). Je součástí PVS 
a její obsah je definován Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná 
digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k 
asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1024/2012 

ÚSÚ Ústřední správní úřad 

Zákon o DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

2. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

2.1 Veřejná správa vytváří řadu klientských portálových řešení. Ty poskytují služby 
klientům za jednotlivé ústřední správní úřady, kraje, místní samosprávy (agendové 
a územní portály). Nad těmito samostatnými portálovými řešeními existují zastřešující, 
federující, portálová řešení – PVS a jeho transakční části PO a připravovaný PP, 
jako portály centrální povahy. Aktuálně nejsou vytvořena pravidla pro to, jaké informace 
a služby z jednotlivých portálových řešení mají být realizovány či prezentovány na 
různých úrovních federalizovaných portálů a jaké jsou pro to věcné a technické 
předpoklady. Současně není vymezeno, jakým způsobem bude na národní úrovni 
implementován technický systém pro výměnu důkazů „pouze jednou“ (tzv. Once only 
principle), který je předpokladem pro splnění požadavků Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná 
digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním 
službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012.  

2.2 Účelem této Smlouvy je zajištění zpracování pravidel pro realizaci portálových řešení 
veřejné správy, definování cílového stavu a navržení způsobu jeho dosažení. 
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3. Předmět Smlouvy 

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, 
řádně a včas, a s vynaložením veškeré odborné péče pro Objednatele dílo spočívající 
ve zpracování analýzy skládající se z následujících částí: 

a) Část 1 – Zmapování současného stavu 

- zejména připravenosti vybraných agendových a územních portálů na sdílení 
dat a realizaci agend s centrálními portály (mezi vybrané portály budou patřit 
nejvýznamnější agendové  portály ÚSÚ – Moje daně, portál ČSSZ, eHealth / 
eRecept, portál ČÚZK “Můj Katastr”, portál MD, IS RŽP, portál BusinessInfo; 
dále vzory územních řešení: jedno existující krajské řešení; dvě existující 
řešení obcí; a také dvě existující řešení soukromoprávních subjektů), a to i 
s ohledem na budoucí implementaci požadavků SDG, včetně technického 
systému pro výměnu dat „pouze jednou“. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou k dispozici základní architektonické 
dokumenty naznačující směřování SDG a finální detaily budou upřesněny 
až v prováděcích aktech Evropské komise, které by měly být Evropskou komisí 
přijaty do června roku 2021, bude Zhotovitel vycházet z pracovních verzí 
dokumentů, které mu budou bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy 
za účelem zpracování analýzy Objednatelem poskytnuty. 

b) Část 2 – Příklady zahraniční dobré praxe 

- popis dvou (2) zahraničních vzorů dobré praxe (best-practice) zpracovaný 
s ohledem na strukturu a výstupy návrhu pravidel a podmínek federace portálů 
dle volby Objednatele, které Objednatel vybere z návrhů uvedených 
Zhotovitelem v nabídce Zhotovitele v rámci Zadávacího řízení (viz Příloha č. 1 
Smlouvy). 

c) Část 3 – Návrh pravidel pro federaci portálů a popis cílového stavu (výsledek 
aplikace těchto pravidel), který prošel oponentním řízením u Objednatele (viz níže), 
včetně jejich zdůvodnění, přičemž: 

- návrh bude zpracován tak, aby byl okamžitě použitelný a publikovatelný jako 
standard pro provozovatele portálů jak z hlediska obsahového, tak z hlediska 
integračního,  

- u centrálních portálů bude zpracován popis cílového obsahu, tj. 
prezentovaných osobních informací, jejich agregací, nástrojů pro tuto agregaci 
a služeb přímo realizovaných na centrálním portálu. Bude navržen způsob, 
jakým bude zachován transakční kontext při přechodech mezi portály a způsob 
předávání dat zadaných klientem při přechodu mezi portály. 
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d) Část 4 – GAP analýza mezi výstupy Části 1 podle písm. a) tohoto odstavce 
Smlouvy a Části 3 podle písm. c) tohoto odstavce Smlouvy všech centrálních 
portálů (PVS, PO, PP), a podle písm. a) tohoto odstavce Smlouvy vybraných 
agendových a územních portálových řešení, na obsahové i technické úrovni, 
road mapa zavedení navržených pravidel v praxi těchto portálů zohledňující 
identifikované rozdíly. 

(dále jen „Dílo“).  

Smluvní strany sjednávají, že součástí provádění Díla bude posouzení jednotlivých 
částí Díla v rámci oponentního řízení ze strany Objednatele a dalších odborníků 
v dané oblasti (dále jen „oponentní řízení“), přičemž výsledky tohoto řízení je 
Zhotovitel povinen zapracovat do finální verze Díla, která bude Objednateli předána 
do akceptačního řízení v termínu podle čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy. 

3.2 Den následující po nabytí účinnosti této Smlouvy bude mezi Smluvními stranami 
dohodnut termín zahájení jednání, v rámci kterého bude dohodnuta metodika 
provádění Díla a podrobný harmonogram provádění Díla včetně termínů vztahujících 
se k oponentnímu řízení. Harmonogram provádění Díla bude mezi Smluvními stranami 
dohodnut tak, aby byl dodržen termín pro předání Díla Objednateli do akceptačního 
řízení podle čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy. 

Při jednání dle tohoto odstavce Smlouvy bude Smluvními stranami zohledněn 
návrh metodiky provádění Díla (včetně tzv. road mapy provádění Díla), obsažený 
v nabídce Zhotovitele předložené Objednateli v rámci Zadávacího řízení (viz Příloha 
č. 1 Smlouvy). Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, 
že návrh metodiky provádění Díla (včetně tzv. road mapy) obsažený v nabídce 
Zhotovitele není pro Objednatele závazný.  

Smluvní strany sjednávají, že jednání podle tohoto odstavce Smlouvy může dle dohody 
Smluvních stran probíhat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku 
(např. prostřednictvím videokonferencí). O výsledku jednání bude mezi Smluvními 
stranami pořízen zápis, který bude podepsán kontaktními osobami Smluvních stran 
uvedenými v čl. 14 odst. 14.4 Smlouvy. Zápis bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, 
přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.3 Dílo bude Zhotovitelem zpracováno v českém jazyce.   

3.4 Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo 
v souladu s podmínkami této Smlouvy převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou 
cenu.  

3.5 Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo evidenční objednávky 
(EOBJ), která má pouze evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv 
na plnění Smlouvy. Číslo evidenční objednávky Objednatele je číslo, které musí být 
vždy uvedeno na daňovém dokladu (faktuře). Neuvedení čísla evidenční objednávky 
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na daňovém dokladu (faktuře) je důvodem k neproplacení faktury a jejímu 
oprávněnému vrácení Zhotoviteli ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 7.6 Smlouvy. 

4. Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je Česká republika. 

4.2 Místem předání Díla Objednateli je sídlo Objednatele, tj. Kodaňská 1441/46, 101 00 
Praha 10 – Vršovice. 

4.3 Zhotovitel předá Dílo Objednateli do akceptačního řízení podle článku 5 této Smlouvy 
nejpozději do sedmdesáti (70) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, 
a to v tištěné podobě ve dvou (2) vyhotoveních a rovněž v elektronické podobě na 
vhodném datovém nosiči v počtu 2 kusů ve formátu pdf a současně i editovatelném 
formátu, který určí Objednatel.  

5. Akceptace Díla 

5.1 O předání a převzetí Díla do akceptačního řízení bude mezi Smluvními stranami 
sepsán a podepsán předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
(2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.  

5.2 Po předání a převzetí Díla podle odst. 5.1 Smlouvy bude následovat akceptační řízení. 
Objednatel je povinen nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu 
předávacího protokolu podle odst. 5.1 Smlouvy sdělit Zhotoviteli své případné 
připomínky a vady Díla, spolu s lhůtou pro zapracování připomínek a odstranění 
případných vad Díla. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem 
připomínky Objednatele zapracovat a případné vady Díla odstranit. Nebude-li mít 
Objednatel k zapracování připomínek a odstranění případných vad Díla výhrady, 
případně sdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že žádné připomínky ani vady Díla neuplatňuje, 
bude zpracován a oběma Smluvními stranami podepsán Akceptační protokol Díla. 
Podpisem Akceptačního protokolu Díla Objednatel stvrzuje, že Dílo bylo provedeno 
řádně a včas. Bude-li mít Objednatel k zapracování připomínek a/nebo k odstranění 
případných vad Díla výhrady, použijí se na postup Objednatele a Zhotovitele při řešení 
těchto výhrad ustanovení tohoto odstavce Smlouvy.     

5.3 Dílo se považuje za provedené až podpisem Akceptačního protokolu Díla oběma 
Smluvními stranami.  

5.4 Vzor Akceptačního protokolu Díla je obsažen v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

6. Cena 

6.1 Cena za provedení Díla činí 1 962 400,- Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát dva 
tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH. 
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6.2 Cena za provedení Díla je stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná. 
K této ceně bude připočtena DPH na základě platných právních předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

6.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena za Dílo podle tohoto 
článku 6 Smlouvy již v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 
s provedením Díla. Součástí ceny jsou i činnosti, které ve Smlouvě sice nejsou 
výslovně uvedeny, ale Zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, neboť jsou 
nezbytné pro provedení Díla dle této Smlouvy. 

7. Platební a fakturační podmínky 

7.1 Daňový doklad (fakturu) za provedení Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po podepsání Akceptačního protokolu Díla oběma Smluvními stranami. 
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního 
protokolu Díla Objednatelem.  

7.2 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména dle § 29 zákona o DPH, a zejména níže 
uvedené údaje: 

 číslo Smlouvy, 

 číslo Evidenční objednávky (EOBJ) – viz čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy, 

 popis fakturovaného plnění, rozsah, jednotkovou a celkovou cenu, 

 platební podmínky v souladu se Smlouvou, 

 přílohou daňového dokladu je kopie Akceptačního protokolu Díla podepsaného 
oběma Smluvními stranami. 

7.3 Daňový doklad (faktura) bude Zhotovitelem zaslán Objednateli do tří (3) pracovních 
dnů od jeho vystavení jedním z následujících způsobů: 

a) v elektronické podobě na adresu: 

faktury@nakit.cz 

nebo 

b) doporučeným dopisem na následující adresu:  

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 
Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 01 Praha10 

7.4 Platba bude provedena v české měně formou bankovního převodu na účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

7.5 Splatnost faktury vystavené na základě této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů 
od jejího doručení Objednateli.  
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7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli. 
Lhůta pro její splatnost tímto pozbývá platnosti a nová lhůta splatnosti v délce třicet 
(30) kalendářních dnů počne plynout od data doručení nově vystavené / opravené 
faktury Objednateli. 

7.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu.  

7.8 Všechny částky poukazované vzájemně Smluvními stranami musí být prosté 
jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich 
účty. 

7.9 Smluvní strany si ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku ujednaly, 
že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, 
že poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) je nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné 
Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění 
(Objednatel) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo 
na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet 
Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně 
z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem 
v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou 
úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy. 

7.11 Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele 
požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH.  
Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, 
na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné 
plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění 
dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) 
zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. 
V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet 
dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli s uvedením správného 
bankovního účtu Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

8. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost 
nezbytnou pro řádné provedení Díla dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 
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informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné provedení Díla dle této Smlouvy. V případě 
prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti není 
oprávněná Smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků podle Smlouvy 
a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlení povinné Smluvní strany prodlužují.  

8.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přiměřenou součinnost, kterou lze 
po Objednateli k řádnému plnění této Smlouvy spravedlivě požadovat. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v profesionální kvalitě a s 
odbornou péčí. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit kontinuitu svých pracovníků podílejících se na plnění 
předmětu této Smlouvy uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“) 
v průběhu plnění předmětu Smlouvy a zejména určit osoby odpovědné za plnění 
předmětu Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat Zhotovitele o výměnu člena 
Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce 
nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Pokud Objednatel požádá 
o výměnu člena Realizačního týmu, není Zhotovitel oprávněn plnit prostřednictvím 
osoby, o jejíž výměnu Objednatel požádal, své závazky. 

Bude-li ze závažných důvodů vzniklých na straně Zhotovitele nutné nahradit 
kteréhokoliv člena Realizačního týmu nebo využije-li Objednatel svého práva požádat 
Zhotovitele o výměnu člena Realizačního týmu, bude po předchozím 
schválení Objednatelem nahrazen novým členem Realizačního týmu, a to do pěti (5) 
pracovních dnů od oznámení důvodů pro nahrazení Objednateli / doručení žádosti 
o výměnu člena Realizačního týmu Zhotoviteli. Tento nový člen Realizačního týmu 
musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávacím řízení a zároveň 
jeho zkušenosti musí být minimálně v takovém rozsahu, v jakém byly započteny 
do hodnocení nabídek v Zadávacím řízení u člena Realizačního týmu, kterého 
nahrazuje.  

Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že v případě 
nahrazení člena Realizačního týmu novým členem není nutné k této Smlouvě uzavírat 
dodatek.   

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stávající i noví členové Realizačního týmu byli řádně 
a prokazatelně proškoleni v oblasti bezpečnosti dat a informací. Zhotovitel je povinen 
splnění povinnosti dle předchozí věty Objednateli doložit nejpozději do sedmi (7) 
kalendářních dnů od obdržení písemné žádosti Objednatele. 

8.5 Zhotovitel je povinen účastnit se prostřednictvím členů Realizačního týmu na základě 
e-mailem zaslané pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu 
Smlouvy a řídit se při provádění plnění dle této Smlouvy jeho pokyny. Odměna 
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za účast Zhotovitele na jednáních dle tohoto odstavce Smlouvy, jakož i veškeré 
náklady Zhotovitele spojené s účastí na těchto jednáních, jsou plně zahrnuty v ceně 
dle článku 6 Smlouvy.  

8.6 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla dle této Smlouvy bude respektovat 
požadavky a zadání Objednatele do té míry, pokud tím nebudou porušeny zákonné 
předpisy nebo nebude toto jednání v rozporu s dobrými mravy. 

8.7 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu provádění Díla o stavu prací 
včetně kontroly provádění Díla a Zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, 
přičemž případné náklady nese Zhotovitel.  

8.8 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele 
o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění Smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 

8.9 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky bránící jeho řádnému provedení, 
je povinen to bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu 
další postup. 

8.10 Zhotovitel je povinen řídit se ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku 
příkazy Objednatele. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje nepoužít ve svých dokumentech jakýkoliv odkaz na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci 
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

8.12 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí 
osoby.  

8.13 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích ze Smlouvy jiné třetí osoby 
(poddodavatele), nebo takové třetí osoby (poddodavatele) změnit, uvedl-li je již ve své 
nabídce v Zadávacím řízení, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Pokud se jedná o takové třetí osoby (poddodavatele), kterými Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci, musí tato nová třetí osoba (poddodavatel) splňovat kvalifikační předpoklady 
minimálně v rozsahu stanoveném v Zadávacím řízení. Pokud byla tato třetí osoba 
(poddodavatel) taktéž součástí hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, musí taktéž 
splňovat kvalifikační předpoklady minimálně v takovém rozsahu, v jakém byly 
započteny do tohoto hodnocení nabídek v Zadávacím řízení u původní třetí osoby 
(poddodavatele). Zhotovitel je povinen splnění náležitostí dle předchozí věty doložit 
před odsouhlasením této změny Objednatelem, a to stejnou formou, jaká byla 
vyžadována v Zadávacím řízení. Udělí-li Objednatel s využitím nebo změnou třetí 
osoby (poddodavatele) souhlas, je Zhotovitel povinen zavázat poddodavatele 
k zachování Důvěrných informací a k ochraně osobních údajů ve smyslu článku 11 
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a článku 12 této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém je k této povinnosti zavázán 
sám. Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele jako za plnění vlastní, 
včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. 

8.14 Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského 
zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 
a její příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, 
bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního 
vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní 
prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky 
nemožnosti plnění trvaly déle než třicet (30) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. 

8.15 Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužují se o dobu, po kterou trvá 
překážka, lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvním stranám Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen o vzniku a zániku takové překážky Objednatele neprodleně 
informovat a tuto překážku Objednateli doložit. Jakmile překážka přestane působit, 
zavazuje se Zhotovitel vyvinout maximální úsilí vedoucí k naplnění účelu Smlouvy 
a zavazuje se zajistit splnění povinností ze Smlouvy bez zbytečného odkladu. 

9. Vlastnické právo a práva duševního vlastnictví 

9.1 Vlastnictví k hmotným složkám plnění vyplývajícím z této Smlouvy přechází na 
Objednatele okamžikem podpisu Akceptačního protokolu Díla oběma Smluvními 
stranami. Cena hmotných složek plnění je již zahrnuta v ceně dle článku 6 této 
Smlouvy.  

9.2 Nebezpečí škody na hmotných složkách plnění vyplývajícím z této Smlouvy přechází 
na Objednatele okamžikem podpisu Akceptačního protokolu Díla oběma Smluvními 
stranami. 

9.3 Pokud při provádění Díla dle této Smlouvy vznikne plnění, které naplňuje znaky 
autorského díla ve smyslu autorského zákona a občanského zákoníku, poskytuje 
Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získává výhradní oprávnění 
k výkonu práva užít autorské dílo (výhradní licenci k užití autorského díla), 
a to s účinností, která nastává okamžikem podpisu Akceptačního protokolu Díla 
oběma Smluvními stranami.  

9.4 Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo: 

- jakýmkoli zákonem povoleným způsobem a neomezeně co do rozsahu užití; 
- v neomezeném územním a množstevním rozsahu; a  
- po dobu trvání majetkových práv.  
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Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k tomu, aby s účinností ode dne podpisu 
Akceptačního protokolu Díla oběma Smluvními stranami byl Objednatel oprávněn 
autorské dílo (či jeho dílčí část/i) zveřejnit, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, 
upravovat ho, spojit ho s dílem jiným a zařadit ho do díla souborného, to vše rovněž 
i prostřednictvím třetích osob.  

9.5 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn licenční oprávnění k užití 
autorského díla zcela nebo zčásti, úplatně, či bezúplatně, ve stejném nebo omezeném 
rozsahu poskytnout třetím osobám, a to formou poskytnutí podlicence podle § 2363 
občanského zákoníku nebo toto právo na tyto třetí osoby postoupit dle § 2364 
občanského zákoníku, přičemž Objednatel je oprávněn zmocnit tyto třetí osoby 
k dalšímu podlicenčnímu převodu těchto práv či k jejich postoupení.  

9.6 Objednatel není povinen předmětná licenční oprávnění využít.  

9.7 Zhotovitel prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy 
nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a že na udělení těchto práv nemá vliv ani 
ukončení platnosti Smlouvy.  

9.8 Smluvní strany v souvislosti s licenčním ujednáním dle tohoto článku Smlouvy výslovně 
vylučují ustanovení § 2378, § 2379, § 2380, § 2381 a § 2382 občanského zákoníku.  

9.9 Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla ani jejich části nemají žádné právní vady, 
že nejsou zatížena právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva 
a práv duševního vlastnictví a že Zhotovitel je zcela oprávněn disponovat bez 
jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k autorským dílům a jejich částem 
a uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu plnění. V případě, 
že se uvedené prohlášení Zhotovitele nezakládá na pravdě, Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti 
za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k autorským dílům 
a/nebo jejich části, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady 
učinit potřebná opatření k ochraně oprávnění k výkonu práv užít autorská díla 
Objednatelem, pokud jej k tomu Objednatel zmocní.  

9.10 Vznikne-li v rámci realizace Díla plnění naplňující znaky databáze dle autorského 
zákona, poskytuje Zhotovitel Objednateli k okamžiku podpisu Akceptačního protokolu 
Díla oběma Smluvními stranami 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. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo udělit 
oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze jinému subjektu v rozsahu, jak je 
udělil Zhotovitel Objednateli. 

9.11 Odměny za poskytnutí veškerých oprávnění a licencí dle této Smlouvy (včetně udělení 
souhlasu podle odst. 9.4 Smlouvy), jsou zahrnuty v ceně dle článku 6 Smlouvy. 
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10. Záruka za jakost Díla 

10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo po dobu dvou (2) let ode dne podpisu 
Akceptačního protokolu Díla oběma Smluvními stranami. 

10.2 Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo a/nebo jeho část 
řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  

10.3 Vady Díla, které se projeví v záruční době, je Zhotovitel povinen odstranit na své 
náklady a bezplatně. 

10.4 Vady Díla odhalené v záruční době oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu telefonicky na tel. č: , nebo e-mailem na e-mailovou adresu: 

. Jestliže bude vada oznámena telefonicky, musí být následně 
do tří (3) pracovních dnů potvrzena písemně. Za okamžik oznámení vady Zhotoviteli 
se považuje již telefonické nahlášení vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu 
do třiceti (30) kalendářních dnů od nahlášení, nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak. 

10.5 Pokud považuje Zhotovitel vadu za odstraněnou, předá Dílo / předmětnou část Díla 
ve lhůtě dle odst. 10.4 Smlouvy Objednateli. Objednatel je oprávněn odstranění vady 
ověřovat. Odstranění vady potvrdí Objednatel svým podpisem do protokolu o 
odstranění vady.  

11. Ochrana důvěrných informací 

11.1 Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti jakkoli se týkající nebo související 
se Smluvními stranami a veškeré další skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti 
s touto Smlouvou, jsou Smluvními stranami považovány za důvěrné, aniž by bylo nutné 
tyto informace jednotlivě jako důvěrné výslovně označovat (dále jen „Důvěrné 
informace“). Důvěrnými informacemi jsou zejména obsah veškerých dokumentů, 
dokladů a podkladů, které za účelem splnění závazků dle této Smlouvy zpřístupní 
Objednatel Zhotoviteli, a dále veškeré další informace, které za tímto účelem poskytne 
Objednatel Zhotoviteli v jakékoli podobě a jakoukoli formou. 

11.2 Smluvní strany se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, které od sebe navzájem 
získají, budou použity výhradně pro účely řádného splnění závazků dle této Smlouvy 
a bude s nimi nakládáno jako s obchodním tajemstvím. 

11.3 Přijímající Smluvní strana se zavazuje používat k ochraně Důvěrné informace 
před jejím neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením přiměřené 
péče, avšak v žádném případě ne v menší míře, než je míra péče, kterou využívá 
k ochraně svých důvěrných informací, které jsou podobného významu.  

11.4 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, 
nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Přijímající Smluvní strana 
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může poskytnout či zpřístupnit jakoukoli Důvěrnou informaci třetí straně, která nebyla 
adresátem Důvěrné informace, pouze po obdržení písemného souhlasu sdělující 
Smluvní strany.  

11.5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby tajnost Důvěrných 
informací druhé Smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci 
i osobami, které v souladu s touto Smlouvou k plnění účelu spolupráce použije. 
Použije-li některá ze Smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit 
jí Důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany pouze v rozsahu nezbytně 
nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností 
zachování Důvěrných informací v rozsahu dle této Smlouvy. Za porušení povinností 
třetí osobou odpovídá Smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila. 

11.6 Zhotovitel zajistí, aby přístup k elektronickým datovým souborům obsahujícím osobní 
údaje a Důvěrné informace byl dostatečně zabezpečen v souladu s požadavky 
na důvěrnost a integritu dat podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních 
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 
náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti).  

11.7 Je-li pro účely řádného provádění Díla nezbytné poskytnout Zhotoviteli kopii databází, 
souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje z činnosti Objednatele a jím 
určených organizací, je Zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo 
k jejich úniku či zneužití. 

11.8 Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na informace, které: 

- je Smluvní strana povinna sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti; 
- byly písemným souhlasem poskytující Smluvní strany zproštěny těchto omezení; 
- jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti 

jedné ze Smluvních stran; 
- příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana; 
- jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním 

orgánem na základě zákona;  
- je Objednatel povinen poskytnout svému zakladateli; 
- je Objednatel povinen poskytnout jakékoli třetí osobě. 

11.9 Povinnost ochrany Důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti 
a účinnosti této Smlouvy. 

12. Nakládání s osobními údaji 

12.1 Objednatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li 
Zhotovitelem fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci osobních údajů 
zpracovávají osobní údaje kontaktních osob poskytnuté ve Smlouvě, popřípadě 
osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v rámci Smlouvy, pouze a výhradně 
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pro účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání této Smlouvy, resp. pro 
účely vyplývající z právních předpisů po dobu delší, která je těmito právními předpisy 
odůvodněna. Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní 
údaje pro účely související s plněním Smlouvy Objednateli předává.  

12.2 Zhotovitel nepředává Objednateli v rámci plnění předmětu této Smlouvy kromě případu 
uvedeného v odst. 12.1 tohoto článku Smlouvy žádné další osobní údaje. V případě, 
že součástí předmětu plnění bude předání osobních údajů podléhajících ochraně 
dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, je Zhotovitele povinen 
na tuto skutečnost Objednatele předem písemně upozornit a Objednatel je oprávněn 
dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout. 

12.3 Pro případ, že Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy získá přístup k informacím, jež budou 
obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisů, je Zhotovitel 
oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném 
pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými 
osobními údaji pouze na základě pokynů Objednatele, pouze pro účely plnění Smlouvy, 
zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému 
nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému 
zpřístupnění třetím osobám. 

12.4 Pokud řádné provedení Díla dle této Smlouvy vyžaduje zpracování osobních údajů 
zaměstnanců Objednatele, budou osobní údaje zaměstnanců Objednatele 
Zhotovitelem zpracovány v následujícím rozsahu: 

- jméno a příjmení, 

- telefonní číslo, 

- e-mailová adresa.  

12.5 Zpracování osobních údajů je definováno příslušnou právní úpravou, přičemž se jedná 
zejména o jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění 
nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných 
prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provedení Díla dle této 
Smlouvy. 

12.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu provádění Díla dle této Smlouvy. Ukončením 
této Smlouvy nezanikají povinnosti Zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany 
osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárního 
předání jinému zpracovateli. 

12.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů spojených 
se zpracováním osobních údajů či s plněním povinností vyplývajících z příslušné právní 
úpravy. 

12.8 Objednatel je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů 
stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití 
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jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá 
sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„Nařízení“) ve spojení s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů. 

12.9 Zhotovitel je při plnění této povinnosti povinen: 

- nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez 
předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele; 

- zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele, 
včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci; 

- zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Objednateli nápomocen 
pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu 
údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení. 

12.10 Smluvní strany jsou povinny: 

- zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu 
Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních 
údajů je prováděno v souladu s Nařízením a právními předpisy upravujícími 
zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje 
obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle 
potřeby průběžné revidovat a aktualizovat; 

- vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů 
ve smyslu Nařízení; 

- řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu 
pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu; 

- navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto 
článku Smlouvy; 

- zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení 
této Smlouvy; 

- postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a právními předpisy 
upravujícími zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady 
zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní 
údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů 
a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost. 
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13. Pojištění Zhotovitele 

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy uzavřenou platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s limitem pojistného plnění, který nesmí být nižší 
než 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). V případě, že plněním této 
Smlouvy dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy, bude Zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje, po předchozí písemné žádosti Objednatele, předložit nejpozději 
do sedmi (7) kalendářních dnů k nahlédnutí Objednateli platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu, a to i opakovaně. Bude-li zjištěno, že Zhotovitel nedisponuje účinnou 
pojistnou smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je od této 
Smlouvy oprávněn odstoupit. 

14. Vzájemná komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby 

14.1 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto 
Smlouvou stanoveno jinak, a to v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 
doporučené pošty, e-mailu či datové schránky. Pro operativní komunikaci je možné 
využít též telefonického nebo osobního kontaktu, nicméně následně musí dojít 
k potvrzení ústního ujednání písemnou formou. 

14.2 Veškerá oznámení mezi Smluvními 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 písemné podobě 
a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou 
formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
není-li Smlouvou stanoveno nebo mezi Smluvními stranami pro konkrétní případy 
písemně dohodnuto jinak. 

14.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu prokazatelně písemně informovat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. 

14.4 Kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele pro účely této Smlouvy jsou následující:  

Za Objednatele: jméno a příjmení:   

        

       

Za Zhotovitele: jméno a příjmení:   
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Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že kontaktní osoby 
Zhotovitele a Objednatele jsou oprávněny zejména předávat a přebírat Dílo dle této 
Smlouvy, tj. podepsat předávací protokol a Akceptační protokol Díla dle článku 5 
této Smlouvy a vznášet požadavky a připomínky v rámci provádění Díla. 

14.5 Obě Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby uvedené 
odst. 14.4 Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, přičemž změna 
je účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně. 
Po dobu své nepřítomnosti je kontaktní osoba oprávněna pověřit jinou osobu 
disponující stejnou nebo vyšší kvalifikaci. 

15. Odpovědnost za škodu a sankční ujednání 

15.1 Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou při plnění závazků 
ze Smlouvy v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů či vyplývajících ze Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují vyvíjet 
maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.  

15.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil Objednateli v souvislosti s plněním 
Smlouvy nedodržením nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. 
Odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti se řídí ustanovením 
§ 2913 a násl. občanského zákoníku. 

15.3 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli do 
akceptačního řízení v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
Díla uvedené v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

15.4 V případě, že se prohlášení Zhotovitele obsažené v článku 9 Smlouvy ukáže 
nepravdivým nebo pokud Zhotovitel poruší jiné povinnosti podle článku 9 Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.   

15.5 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě 
stanovené v čl. 10 odst. 10.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla uvedené 
v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

15.6 V každém jednotlivém případě porušení závazku Zhotovitele k ochraně Důvěrných 
informací dle článku 11 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých). 
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15.7 V každém jednotlivém případě porušení povinnosti Zhotovitele při nakládání 
s osobními údaji dle článku 12 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat 
a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc 
korun českých). 

15.8 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle článku 13 této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých).  

15.9 V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od Zhotovitele převzal Objednatel 
k úhradě, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit zákonný úrok z prodlení 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném 
znění. 

15.10 Vyúčtování smluvní pokuty / úroků z prodlení – penalizační faktura, musí být druhé 
Smluvní straně zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury 
povinné Smluvní straně. Úhrada smluvní pokuty / úroků z prodlení se provádí 
bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v penalizační 
faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch 
účtu oprávněné Smluvní strany. 

15.11 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu 
vzniklé újmy v celém rozsahu způsobené újmy. 

15.12 Objednatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy 
v případě neuhrazení smluvní pokuty ze strany Zhotovitele oprávněn využít institut 
započtení vzájemných pohledávek. 

16. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy  

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem 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.  

16.2 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit: 

a) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo  
b) jednostranným odstoupením z důvodů stanovených právními předpisy nebo touto 

Smlouvou, nebo v případě podstatného porušení Smlouvy. 

16.3 Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitele, za kterých může Objednatel 
od této Smlouvy odstoupit, se považuje zejména: 
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a) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli do akceptačního 
řízení v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy, delší než třicet (30) 
kalendářních dnů; 

b) nezapracování připomínek Objednatele v rámci akceptačního řízení dle čl. 5 odst. 
5.2 Smlouvy, dojde-li k tomuto nezapracování připomínek nejméně 3x; 

c) opakované, tj. nejméně 2x, nesplnění pokynu Objednatele při provádění Díla 
Zhotovitelem, a/nebo bránění Objednateli v provádění kontrol provádění Díla; 

d) porušení ochrany obchodního tajemství, ochrany Důvěrných informací a/nebo 
ochrany osobních údajů; 

e) porušení povinnosti poskytnutí licence v rozsahu dle této Smlouvy; 

f) Zhotovitel předá Dílo nebo jeho část a/nebo jakékoli informace o prováděných 
činnostech třetí osobě (nevyplývá-li z příslušných ustanovení této Smlouvy, 
že tak Zhotovitel učinit může), nebo jinak poruší své závazky dle této Smlouvy. 

16.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy je-li Zhotovitel v likvidaci 
nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

16.5 Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem, za kterých může Zhotovitel 
od této Smlouvy odstoupit, se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktury delší 
než šedesát (60) kalendářních dní.  

16.6 Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze Smluvních stran, oznámí písemně tuto 
skutečnost druhé Smluvní straně, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů 
ode dne, kdy se tato Smluvní strana o důvodech zakládajících možnost odstoupení 
od této Smlouvy dozvěděla. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení 
o odstoupení druhé Smluvní straně.  

16.7 Plnění, které si Smluvní strany řádně poskytly před odstoupením od Smlouvy, 
se nevrací, nesjednají-li si Smluvní strany jinak. V případě sjednání vracení plnění 
jsou Smluvní strany povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní přijaté 
smluvní plnění nejpozději do jednoho (1) měsíce od odstoupení od Smlouvy. 

16.8 Ukončením účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se 
smluvní pokuty, záruky, náhrady újmy a jiných nároků a jiné přetrvávající závazky. 

 

17. Závěrečná ustanovení 

17.1 Právní vztahy výslovně Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České 
republiky, zejména relevantními ustanoveními občanského zákoníku. 
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17.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že tato Smlouva bude 
uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

17.3 Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.4 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1794 odst. 2 občanského zákoníku ujednaly, 
že se Zhotovitel výslovně vzdává jeho práva ve smyslu ustanovení § 1793 občanského 
zákoníku a souhlasí s cenou tak, jak byla Smluvními stranami sjednána výše v této 
Smlouvě. 

17.5 Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu 
s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. Místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude 
soud příslušný dle místa sídla Objednatele. 

17.6 Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány 
za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude 
vykládat tak, jako kdyby neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná 
ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat 
přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem 
nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným 
ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním 
možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, 
jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným. 

17.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud není 
prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost 
pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se 
adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ustanovení 
§ 573 občanského zákoníku. 

17.8 Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž 
změna Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li 
takovýto okamžik stanoven, pak změna Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto 
dohody. Podstatná změna textu této Smlouvy nebo změna, která by nebyla připuštěna 
ZZVZ, je vyloučena. 

17.9 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma zástupci Smluvních 
stran zaručeným elektronickým podpisem. 
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17.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 –  Návrh metodiky a Zajištění přenosu zahraniční dobré praxe, které byly 
součástí nabídky Zhotovitele v rámci Zadávacího řízení 

Příloha č. 2 –  Vzor Akceptačního protokolu Díla  
Příloha č. 3 –  Realizační tým 

17.11 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují Smluvní strany své podpisy. 

 

 

V Praze dne: _____________   V Praze dne: _____________ 
 

 

Národní agentura pro komunikační 
a informační technologie, s. p. 
 
 
 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, 
s.r.o. 
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Příloha č. 1 Smlouvy – Návrh metodiky a Zajištění přenosu zahraniční dobré praxe, které 
byly součástí nabídky Zhotovitele v rámci Zadávacího řízení  
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P íloha . 2 Smlouvy – Vzor Akcepta ního protokolu Díla 
 

AKCEPTA NÍ PROTOKOL DÍLA 
Objednatel Národní agentura pro komunika ní a informa ní technologie, s. p. 

Zhotovitel Název Zhotovitele, adresa (dle Smlouvy) 

Smlouva Smlouva o provedení analýzy . 2021/064 NAKIT 

Název Projektu  

íslo Projektu íslo Projektu 
 

 
P edm t akceptace 
P edm tem akceptace je Dílo dle lánku 3 odst. 3.1 Smlouvy: 

íslo Popis Akceptováno Akceptováno s 
výhradou Neakceptováno 

01 Popis p edm tu Akceptace X   
 

¨ 
Výhrady 
Seznam výhrad je uveden v následující tabulce: 

íslo Popis výhrady Kategorie 
vady 

Termín pro  
vypo ádání vady 

01 Popis výhrady Akceptace (popis výhrad lze 
nahradit odkazem na p ílohu) 

  

02 Popis výhrady Akceptace   

 
Seznam p íloh 
 
 

Záv re ná ustanovení 
Národní agentura pro komunika ní a informa ní technologie, s. p. a Zhotovitel svým podpisem 
stvrzují akceptaci Díla dle lánku 3 odst. 3.1 Smlouvy. 

 Jméno a p íjmení Datum Podpis 
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Akceptoval za 
Objednatele 

 
 

 

Akceptoval za 
Zhotovitele 
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P íloha . 3 Smlouvy – Realiza ní tým  
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Role v týmu Jméno a příjmení Společnost 



Potvrzení o zastupování společnosti 
C01ifinnation of representation of the company 

 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen 
,,Společnost"), se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 oo Praha 4, identifikační číslo 61063029, 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246, tímto potvrzuje, že 

 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (hereinafter 
only as the "Company''), with the registered seat at Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 oo Prague 4, 
identification number 61063029, Commercial Register kept by the City Court oj Prague, Section C, 
Insert 43246, hereby confirms that 

 (dále jen 
,,Zaměstnanec"), 

 
(hereinafter only as the "Employee''), 

je ve Společnosti zaměstnán na pracovní pozici partner - poradce v oblasti Business Consulting 
a Advisory na dobu neurčitou a 

is employed in the Company as a partner - advisor, in Business Consulting and Advisory 
Servicesfor an indefinite period oftime and 

je z titulu výkonu práce na výše uvedené pracovní pozici v souladu s§ 430 zákona č. 89/ 2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona zmocněn ke všem jednáním, k nimž 
při této činnosti obvykle dochází, zejména, nikoliv však výlučně, k zastupování ve věci poskytování 
služeb Společností v rámci jejího předmětu podnikání, včetně podávání nabídek na poskytování 
služeb a uzavírání, změn a ukončování smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb Společností 
nebo poskytování služeb Společnosti třetími osobami (subdodavatelé, dodavatelé), kteří se podílejí 
na zakázkách Společnosti, a k veškerým dalším úkonům v souvislosti s poskytováním služeb 
Společností v rámci jejího předmětu podnikání. 

on the basis oj the work performance in the above mentioned working position, he is entitled by 
operation oflaw in accordance with Section 430 oj the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as 
amended, to perform all legal acts that this activity typically involves, in particular, but not 
limited to, to represent the Company in the full extent in the matter oj the provision oj the 
services by the Company within its objects oj activities, including the presentation oj the 
proposalsfor the provision oj the services and concluding, amending and terminating ofthe 
contracts relating to the provision oj the services by the Company or the provision oj services to 
the Company by third parties (subcontractors, suppliers) which participate in the Company's 
engagements, and to execute on behalf oj the Company allfurther acts in connection with the 
provision oj the services by the Company within its objects oj activities. 

Toto potvrzení se vydává na dobu do 30. června 2024, ledaže pracovní poměr Zaměstnance nebo 
výkon práce na výše uvedené pracovní pozici bude skončen dříve. 

This confirmation is valid until 30 June 2024, unless the Employee's employment relationship or his 
performance in the working position mentioned above ends earlier. 



OVĚŘENÍ - LEGALIZACE ---------------------------------------------------
Číslo položky ověřovací knihy: OIII - 1418/2019---------------------------

     -----
jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně 
podepsal.---

V Praze dne




