
 

 

 

Smlouva 
o zajištění servisní podpory systému Verbis 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se zákonem  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dále jen („ZZVZ“) jako 
veřejná zakázka malého rozsahu zadaná  přímo kvalifikovanému dodavateli 

ve výzvě č.j.: MF-15896/2021/7403 
 

evidenční číslo MF 9006/031/2021 

 

Smluvní strany 
 
Česká republika - Ministerstvo financí 
se sídlem:  Letenská 525/15, 11800 Praha 1 
IČO:   00006947 
DIČ:   CZ00006947 
za niž jedná:  xxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
ID datové schránky:    xzeaauv 
(dále jen „Objednatel“)   
 
a 
    
KP-SYS spol. s r.o. 
se sídlem:  Čacké 2735, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO:   64824390 
DIČ: CZ64824390 

za niž jedná  xxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
ID datové schránky:    394gtye 
(dále jen „Dodavatel“) 
 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 

 
    

 I. 
Účel a Předmět Smlouvy 

 
1. Účelem této Smlouvy je zajištění služby servisní a systémové podpory pro novou 

verzi stávajícího knihovnického softwarového nástroje Verbis (dále jen „systém 
Verbis“) po provedené migraci  na nový hardware v počítačové síti Objednatele. 
 

2. Licenční oprávnění k systému Verbis bylo  Dodavatelem Objednateli poskytnuto na 
základě Licenční smlouvy o poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení 
Verbis a Portaro uzavřené dne 12. 12. 2012, č. smlouvy 332/143/2012. K systému 
Verbis bylo Objednateli poskytnuto nevýhradní licenční oprávnění na dobu neurčitou 
pro 14 uživatelů k užití všemi způsoby včetně oprávnění umožnit užívání 
Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím  
v působnosti Uživatele licence a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci.  

Číslo Smlouvy MF 

21/906/0019 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



 

 

3. Předmětem  této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele Služby, 
v rámci kterých bude zajištěn provoz servisní a systémové podpory.  
 

4. Poskytnutí Předmětu plnění zahrnuje následující Služby:  
 
a) vzdálenou správu a podporu knihovnického systému Verbis (verze AKV pro 14 

uživatelů), souvisejících modulů Portaro, Revize, databázového serveru Firebird 
SQL a prostředí JAVA, Tomcat a Docker na platformě Linux v externí DMZ 
počítačové sítě Objednatele každý pracovní den v době od 8:00 do 16:00 hod.,  

 
b) poskytnutí nevýhradního licenčního oprávnění k užívání aktuálních vývojových 

verzí knihovnického systému Verbis (verze AKV  pro 14 uživatelů)  
a souvisejících modulů Portaro, Revize a to bez časového a místního omezení, 

 

c) přístup do připomínkového systému Dodavatele (support.kpsys.cz) s oprávněním 
pro zadávání požadavků na vývoj nových funkcí s nejvyšší prioritou každý 
pracovní den v době od 8:00 do 16:00 hod., 

 

d) přístup ke stažení aktuálních vývojových verzí systému Verbis z  internetových  
stánek  Dodavatele každý pracovní den v době od 8:00 do 16:00 hod., 

 

e) úpravy systému Verbis (včetně servisních zásahů) v maximálním rozsahu  
6 hodin za každých 12 měsíců trvání této Smlouvy zahrnující úpravy stávajícího 
softwarového nástroje dle požadavků Objednatele, 

 
f) garanci zvýhodněné ceny servisních prací v sídle Objednatele pro případné další  

objednávky (nad rozsah 6 hodin uvedený v předchozím odst. písm. e) a to ve výši 
790 Kč/hod. bez DPH (v ceně nejsou započítány cestovní náklady Dodavatele 
včetně času stráveného na cestě ve výši 10 Kč/km, které jsou fakturovány zvlášť, 
a to za každou servisní návštěvu), 

 

g) poskytnutí software pro pravidelné týdenní zálohy dat Objednatele systému Verbis 
na serverech Objednatele. 

 
5. Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele za řádně a včas dodaný 

Předmět plnění uhradit Dodavateli smluvní cenu dle článku III. této Smlouvy. 
 

 
II. 

Místo, doba a způsob plnění 
 

1. Místem plnění je sídlo Objednatele: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 (dále jen 
„Místo plnění“).  

 
2. Dodavatel s Objednatelem se dohodli, že Předmět plnění bude poskytován ode dne 

účinnosti Smlouvy po dobu neurčitou a to zejména formou vzdáleného přístupu. 
 

3. Vzdálený přístup bude pro Dodavatele zajištěn formou VPN připojení pro smluvně 
definované zaměstnance Dodavatele, a to vždy na vyžádání a po omezenou, 
nezbytně nutnou dobu. VPN spojení se bude realizovat za využití SSH připojení ze 
zdrojové stanice Dodavatele k aplikačnímu serveru Objednatele ve speciální VLAN 
externí DMZ, přičemž smluvně definovaní zaměstnanci Dodavatele jsou: xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx. 



 

 

4. Výzva k servisnímu zásahu či k součinnosti při obnově dat z týdenních záloh (dále 
jen “Výzva”) bude realizována na základě založení požadavku (tiketu) v systému 
podpory Dodavatele na portálu support.kpsys.cz  . 
 

5. O servisních zásazích se vedou záznamy následujícím způsobem a plynou z nich 
tato práva a povinnosti: 
 

a) ke každému jednotlivému servisnímu zásahu (dle čl. I, odst. 4. bod e) a f) vytvoří 
Objednatel tiket v support.kpsys.cz, v němž bude evidován  čas vložení  Výzvy 
Objednatele, celková doba trvání servisních prací, celková doba nefunkčnosti 
systému a popis úkonů, které byly v rámci servisního zásahu provedeny, 

 
b) veškerá  komunikace týkající se každého tiketu bude probíhat prostřednictvím 

systému support.kpsys.cz, ze kterého budou Objednateli. zasílány  notifikační e-
maily na adresu uvedenou v odst. 11 tohoto článku týkající se veškerých 
komentářů a změn v tiketu, 

 
c) v případě výhrady  Objednatele k výsledku servisního zásahu nebo  

k údajům uvedeným v tiketu vytvoří Objednatel nový tiket s popsanou výhradou, 
Dodavatel potvrdí přijetí takové výhrady notifikačním e-mailem na kontaktní 
adresu uvedenou v odst. 11. tohoto článku, a do 24 hodin odstraní popsané 
nedostatky servisního zásahu . 

 
d) pokud výhrada Objednatele k výsledku servisního zásahu i nadále trvá, bude 

neshoda řešena osobami oprávněnými pro obchodní problematiku uvedenými  
v odst. 10. tohoto článku.  

 
6. Dodavatel se zavazuje v rámci poskytování vzdálené správy (dle článku I, odst.  4., 

písm. a) reagovat na Výzvu k servisnímu zásahu max. do 1 hodiny od jejího 
obdržení. V Případě že je systém Verbis mimo provoz, je Dodavatel povinen zahájit 
servisní zásah do 2 hodin od Výzvy a systém Verbis opět zprovoznit nejpozději do 
24 hodin od obdržení Výzvy. V případě že systém Verbis je v provozu, ale vykazuje 
závadu, je Dodavatel povinen zahájit servisní zásah do 24 hodin  od Výzvy a závadu 
odstranit do 48 hodin od Výzvy. Vykazuje-li systém Verbis více závad, nejprve se řeší 
závady výpůjčního protokolu, a teprve potom závady ostatních modulů. 
 

7. Garantovaná reakční doba, doba zahájení zásahu a doba opětovného 
zprovoznění se počítá od nahlášení Výzvy oprávněnou osobou Objednatele 
prostřednictvím vložení tiketu do support.kpsys.cz a od zprovoznění funkčního 
vzdáleného přístupu dle bodu II.3  v režimu 5x8, který je pro účely této Smlouvy 
stanoven v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. . 

 
8. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost při obnově dat v aplikaci z týdenních 

záloh. V době, kdy Dodavatel zajišťuje vzdálenou správu (článek I, bod 4., odst. a), je 
povinen reagovat na Výzvu k obnově dat do 1 hodiny a data obnovit do 24 hodin od 
Výzvy, za předpokladu splnění podmínek v bodě II.3. 

 
9. K jednáním v záležitostech spojených se zajištěním servisních služeb systémem 

Verbis dle této smlouvy jsou pověřeni za Objednatele: xxxxxxxxxx, telefon: 
xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx telefon: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx a 
za Dodavatele: xxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx, 
telefon: xxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxx. 
 
 

10. Kontaktní osobou pro obchodní problematiku je za Objednatele: xxxxxxxxxx, telefon: 



 

 

xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx a za Dodavatele  xxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx email:  xxxxxxxxxx,   

 
11. Dodavatel je povinen chránit přístupové údaje a počítače Objednatele, ke kterým mu 

bude umožněn přístup, tak, aby Objednateli nevznikala žádná bezpečnostní rizika 
přístupu neoprávněných osob, tj. aby do sítě Objednatele mohli přistupovat pouze 
smluvně definovaní zaměstnanci Dodavatele (čl. II., odst. 3 Smlouvy). Zjistí-li 
Dodavatel jakýkoliv incident ohrožující zabezpečení přístupu do sítě Objednatele, je 
povinen informovat neprodleně Objednatele na email: xxxxxxxxxx o tom, kdy 
k incidentu došlo, kdy byl zjištěn a v čem incident spočívá. Objednatel o incidentu 
provede zápis, který bude předán odboru Řízení rozvoje ICT MF. 

 
12. Objednatel může  požadovat z provozních důvodů přímou účast Dodavatele v sídle 

Objednatele. Pokud se nejedná o servisní zásah k odstranění nedostatků, které 
Dodavatel není povinen  odstranit za sjednanou odměnu v článku III, odst. 2, uhradí  
Objednatel Dodavateli zvýhodněnou cenu servisních prací v sídle Objednatele  
a cestovné v souladu s ustanovením čl. I., odst. 4., bodu f této Smlouvy. 

 
13. Vždy po 12 měsících platnosti Smlouvy provede Objednatel vyhodnocení servisních 

služeb systému Verbis s ohledem na praxi provozu systému. Sledováno bude 
zejména dodržování lhůt pro provedení servisních zásahů a implementace aktuálních 
knihovnických standardů. O případných zjištěních, zejména dodržování lhůt pro 
provedení servisních zásahů a implementaci aktuálních knihovnických standardů, ale 
též nedostatcích, které nejsou ve Smlouvě uvedeny, provede Objednatel ve dvou 
vyhotoveních zápis, přičemž jedno vyhotovení bude zasláno Dodavateli a druhé bude 
uloženo u Objednatele. Na základě zjištěných nedostatků má Objednatel právo 
navrhnout písemný dodatek Smlouvy, který předloží k odsouhlasení a následnému 
podpisu Dodavateli. 

 
14. V případě mimořádně naléhavých nedostatků, které znemožňují řádný provoz 

systému Verbis, má Objednatel právo zaslat Dodavateli k odsouhlasení návrh 
Dodatku ihned po jejich zjištění, a to i mimo pravidelné dvanáctiměsíční vyhodnocení. 
 

15. V případě požadavku Objednatele na dalších moduly systému Verbis,  na navýšení 
počtu uživatelů systému Verbis nebo na rozšíření verze systému po dobu platnosti 
této Smlouvy se Smluvní strany dohodnou o  podmínkách plnění a o ceně za 
požadovanou změnu, to vše v souladu se ZZVZ.   

 
III. 

Cena a platební podmínky  
 

1. Za řádné a včasné poskytnutí Předmětu plnění se Objednatel zavazuje zaplatit 
Dodavateli celkovou cenu (dále jen „Cena“), která byla sjednána dohodou Smluvních 
stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, která je 
konečná a nepřekročitelná, a která zahrnuje veškeré náklady Dodavatele  spojené  
s plněním předmětu Smlouvy (tj. např. náklady na dopravu atd.). 

 
2. Smluvní strany si ujednaly, že maximální Cena za poskytnutí Předmětu plnění činí 

částku 38 867,- Kč bez DPH za každých 12 měsíců, zvýšenou o částku odpovídající 
dani z přidané hodnoty dle sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3. Smluvní strany si ujednaly garanci zvýhodněné ceny servisních prací v sídle 
Objednatele pro případné další  objednávky nad rámec 6 hodin stanovený dle čl. I 
odst. 4 písm. f) a to ve výši 790 Kč/hod. bez DPH.  

4. Dodavatel je oprávněn zvýšit cenu uvedenou v čl. III odst. 2 a 3 pouze v případě, že 



 

 

Míra inflace přesáhne 2,5 % (slovy: dvě a půl procenta). Pro vyloučení pochybností 
se sjednává, že v případě záporné Míry inflace se ceny nesnižují.  
 

5. Dodavatel je  oprávněn zvýšit cenu podle předchozího odstavce nejvýše o 5 % (slovy: 
pět procent); to platí i v případě, že Míra inflace za předcházející kalendářní rok bude 
vyšší. 
 

6. Zvýšení ceny je platné od okamžiku doručení písemného oznámení Dodavatele  
o zvýšení ceny Objednateli. Oznámení musí obsahovat Míru inflace, zvýšenou cenu  
a podrobnosti výpočtu jejího zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doručeno 
Objednateli do 31. března daného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení 
ceny v daném kalendářním roce zanikne. 
 

7. V Ceně uvedené v článku III. odst. 2  a 3 nejsou zahrnuty  níže uvedené nedostatky, 
resp. problémy způsobené: 
 
a) nesprávnou nebo neodbornou manipulací a obsluhou systému prokazatelně  

v rozporu s instrukcemi Dodavatele, 
b) prokazatelně nekvalitním hardwarem Objednatele, 
c) přepětím nebo výpadky elektrické sítě u Objednatele, 
d) chybným nastavením konfigurace systému Objednatele v rozporu s instrukcemi 

Dodavatele, 
e) zásahem vyšší moci nebo třetí osoby, 
f)     Požadavky na další funkce a změny funkcí v programu, nelze uznat za chyby ani 

reklamaci. 
 

8. Za servisní zásahy k odstranění nedostatků uvedené v odst. 7 tohoto článku, které 
Dodavatel není povinen odstranit za sjednanou Cenu v článku III, odst. 2 a 3 si 
Dodavatel bude účtovat 1 190 Kč/ hod. bez DPH  (účtováno po půl hodině) na 
základě objednávky Objednatele. 
 

9. Objednatel uhradí platbu podle čl. III., bod 2. této Smlouvy na základě faktury 
(řádného účetního dokladu) vystavené Dodavatelem. Dodavatel vystaví fakturu se 
lhůtou splatnosti 30 dnů. Faktura bude vždy vystavena nejpozději 15 dnů před 
koncem ročního období, na které je podpora systému Verbis uhrazena. V době 
podpisu Smlouvy je podpora již uhrazena do 31. 12. 2021. Pro odstranění nejasností 
se uvádí, že první faktura bude Dodavatelem doručena v období od 1. 12. 2021 do 
15. 12. 2021 pro období kalendářního roku 2022. Pro další období se bude 
postupovat analogicky.  
 

10. Objednatel uhradí platby za servisní zásahy požadované Objednávkou dle čl. III., bod 
3. a 8. této Smlouvy na základě faktury (řádného účetního dokladu) vystavené 
Dodavatelem, jenž vystaví fakturu se lhůtou splatnosti 30 dnů. Faktura bude vždy 
vystavena nejdříve následující den po provedení servisních zásahů a po vzájemném 
odsouhlasení v tiketu založeném v support.kpsys.cz.   

 
11. Faktura musí obsahovat: 

 Přesnou identifikaci Předmětu plnění  Smlouvy, 

 V případě servisních zásahů bude obsahovat číslo tiketu v support.kpsys.cz,  

 Cenu a datum její splatnosti, 

 specifikaci období, za které se fakturuje, 

 číslo Smlouvy Objednatele, uvedené v záhlaví v rámečku, které slouží jako 
identifikátor platby, 

 úplné bankovní spojení Dodavatele, 



 

 

 veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 Občanského 
zákoníku. 

 
12. Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž 

veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. 
 
13. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají přednost údaje 

uvedené v záhlaví této Smlouvy, a to až do doby řádného oznámení změny 
bankovních údajů postupem dle této Smlouvy. 
 

14. Dodavatel  bude doručovat faktury v elektronické podobě na adresu Objednatele: 
Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, P. O. BOX 77, 
podatelna@mfcr.cz , ID datové schránky: xzeaauv. 
 

15. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou připsáním příslušné částky ve prospěch 
bankovního účtu oprávněné strany. 
 

16. Dodavatel prohlašuje, že je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle sazby 
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
 

17. Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl o tom, že 
Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je 
Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Objednatele,  
a to do 3 pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Dodavatel 
Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Dodavateli pouze základ daně, 
přičemž DPH bude Objednatelem hrazena Dodavateli až po písemném doložení 
Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 
 
 

V. 
Sankce a odpovědnost za škodu 

 
1. Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Dodavatel 

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.  
 

2. V případě prodlení Dodavatele s plněním jakékoliv lhůty stanovené v článku II. této 
Smlouvy nebo v případě neplnění Dodavatele má Objednatel právo uplatnit vůči 
němu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny uvedené v čl. III. odst. 2. za každou  
i započatou hodinu následující po marném uplynutí doby plnění. 
 

3. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti 
dle čl. VI. této Smlouvy  je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní 
pokutu ve výši 100 000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun Českých), a to za každý 
jednotlivý případ porušení.  

 
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy 

oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 
 

5. V případě trvajících závažných či opakovaných nedostatků požadovaného  servisního 
zásahu má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit dle čl. VII odst. 7. až 13. této 
Smlouvy. V takovém případě Dodavatel vrátí Objednateli alikvotní část ze zaplacené 
roční úhrady.  

mailto:podatelna@mfcr.cz


 

 

6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat 
se náhrady škody v plné výši.  

 
 

VI. 
MLČENLIVOST,  OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ 

 
1. Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné, tj. udrží v tajnosti, 

podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupní třetím osobám 
informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, 
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Smluvní stranu (dále jen „Neveřejné 
informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčena.  
Za Neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 
 
a) veškeré informace poskytnuté si Smluvními stranami v souvislosti s plněním této 

Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejněném dle čl. 
VII. odst. 2 a čl. VI. odst. 8 této Smlouvy) 

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 
c) veškeré další informace, které budou Smluvními stranami označeny jako důvěrné 

ve smyslu ust. § 218 ZZVZ. 
 

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost, jak je uvedená v odst. 1 tohoto článku, se nevztahuje 
na informace: 

a) které jsou Smluvní strany povinny poskytnout třetím osobám podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;  

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis; 
c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 

právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 
d) u nichž jsou Smluvní strany schopny prokázat, že jim byly známy ještě před přijetím 

těchto informací od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmínky, že se na tyto 
informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

e) které budou Smluvní straně po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána. 
 

3. Jako s Neveřejnými informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují 
podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získány náhodně nebo bez 
vědomí druhé Smluvní strany a dále s veškerými informacemi, získanými od jakékoliv 
třetí strany, pokud se týkají druhé Smluvní strany nebo plnění této Smlouvy.  
 

4. Za třetí osoby dle tohoto článku nepovažují: 
 

a) zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení; 
b) orgány Smluvních stran a jejich členové; 
c) poradci Smluvních stran; 
d) ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele;  
e) ve vztahu k Důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele,  

a to i potenciální; 
 

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním 
dle Smlouvy, Neveřejné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem  
a zpřístupnění Neveřejných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho 
účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám ve Smlouvě. 
 
 



 

 

5. Dodavatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat mlčenlivostí  
a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán 
sám touto Smlouvou. 
 

6. Závazek k mlčenlivosti a ochraně Neveřejných informací je nadále platný bez ohledu na 
ukončení účinnosti Smlouvy. 

 
7. Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna před 

uplynutím doby uvedené v předchozím odstavci vypovědět ani jiným způsobem 
jednostranně ukončit. 

 
8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy či její části na 
webových stránkách Objednatele a v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 219 ZZVZ.  Souhlas 
Objednatele platí obdobně i pro případné plnění právních povinností dle dosud 
neúčinných právních předpisů. 

 
9. Ochrana osobních údajů 
1.1.1 Smluvní strany se zavazují k ochraně osobních údajů dle požadavků nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„Nařízení“). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, 
které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených 
povinnostech mlčenlivosti a ochrany Neveřejných informací a ochrany osobních 
údajů, dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností 
všemi osobami, podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

1.1.2 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je 
Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 34 odst. 
2 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jsou Smluvní strany povinny bezodkladně 
uzavřít příslušnou smlouvu tak, aby nedocházelo k porušení právních předpisů 
upravujících ochranu osobních údajů. Dodavatel má pro účely ochrany osobních 
údajů postavení zpracovatele. 

1.1.3 Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu 
Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče 
informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Dodavatele 
vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobních údaje Objednateli  
a osobní údaje likvidovat. 

1.1.4 Dodavatel učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná organizační  
a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož  
i k jinému zneužití osobních údajů.  

1.1.5 Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně na 
plnění předmětu Smlouvy, byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni 
o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této 
povinnosti. O splnění této povinnosti je Dodavatel povinen pořídit písemný záznam. 

1.1.6 Dodavatel se zavazuje pro případ interního auditu ochrany osobních údajů 
Objednatelem, kontroly dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) u 
Objednatele nebo pro případ uplatnění práv subjektů dle čl. 13 až 23 nařízení u 
Objednatele, jakožto správce osobních údajů, poskytnout Objednateli požadovanou 
součinnost. 



 

 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní 
Objednatel. 
 

2. Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že originál podepsané Smlouvy (včetně příloh) bude 
bez časového omezení v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách 
Objednatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude uveřejněn 
v registru smluv. 
 

3. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 (jednom) vyhotovení v českém jazyce s platností 
originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 
právními předpisy ČR zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. 
 

5. Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. 
 

6. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 6 
měsíců a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. V takovém případě Dodavatel vrátí Objednateli alikvotní 
část ze zaplacené roční úhrady.  
 

7. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti 
předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku. 
 

8. Za podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku 
se považuje zejména: 

 
a) prodlení dodavatele  s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy o více než deset (10) 

kalendářních dnů; 
b) opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností 

v souvislosti s plněním Smlouvy; 
c) jakékoliv jiné porušení povinností Dodavatelem, které nebude odstraněno či 

napraveno ani do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava 
možná. 

 
9.  Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku 

se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než třicet (30) 
kalendářních dnů. 
 

10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 
 
a) bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele; 
b) Dodavatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 

Dodavatele nebo bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
účinky; 

c) Dodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský 
trestný čin. 



 

 

11. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 10. písm. a) až c) tohoto článku 
Smlouvy, je Dodavatel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 
dvou (2) dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde,  
a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro 
své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným 
porušením této Smlouvy. 
 

12. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). 
Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní 
strany o odstoupení od této Smlouvy. 
 

13. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení  
o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 
 

14. Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany 
neveřejných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů  
a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá. 
 

15. Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně  
a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.  
 

 
 
 
 

Dne dle elektronického podpisu: 
 

Dodavatel:    Objednatel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KP-SYS spol. s r.o. 
xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká republika – Ministerstvo Financí 

xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx 
 

 
 

Za finální znění k č.j. MF-15896/2021/7403: 

xxxxxxxxxx 

 
 

 


