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Sm luvní strany

Česká republika

M inisterstvo školství, m ládeže a tělovýchovy

se sídlem:

Karm elitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČO:

00022985

jednající:

Ing. Janem Peckou,
vedoucím Oddělení nákupu a m ajetku úřadu

bankovní spojení:

ČNB, Praha

číslo účtu:
(dále jen „O bjednatel” na straně jedné)

V ISU A L W A Y Prom otion s.r.o.
se sídlem:

5. května 72, 140 00 Praha 4

IČO:

04660951

DIČ;

CZ04660951

bankovní spojení:

Raiffeissen bank

zastoupený:

Richardem Žižkou, jednatelem

Společnost je zapsána v O R u M ěstského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 251653

(dále jen „Zhotovitel” na straně druhé)

(dále společně označováni jako „Sm luvní strany” , jednotlivě potom jako „Sm luvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem , ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „O bčanský zákoník”), tuto

Sm louvu o dílo

(dále jen „Sm louva“):

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

Výše uvedené Sm luvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků poptávkového
řízeni.

2.

V rámci tohoto poptávkového řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Zhotovi
tel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána
jak o nejvhodnéjší.

Článek II.
Předm ět díla
I . Předmětem této sm louvy je dodání a instalace soupravy pro videokonference do Velkého
zrcadlového sálu v souladu s Cenovou nabídkou, která tvoři Přílohu č. 1 této smlouvy.

Č lánek UI.
Cena a platební podm ínky
1.

Cena díla je stanovena touto Sm louvou podle platného ceníku zhotovitele a Cenové nabídky
na soupravu pro videokonference do Velkého zrcadlového sálu, která tvoří Přílohu c. 1 této
sm louvy a činí;
Cena celkem bez DPH;

98 213,00 Kč

DPH 21 %

20 625,00 Kč

Cena celkem včetně DPH;

118 838,00 Kč

Cena je stanovena jak o konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za kom plexní plnění
celého předm ětu díla dle této Sm louvy a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související
s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, poplatky, vlivy, rizika, dodávky
a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této Smlouvy.
2.

V případě, že dojde ke zm ěně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel povinen k ceně díla bez
DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě zm ěny ceny díla
v důsledku zm ěny sazby DPH není nutno ke Sm louvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právním i předpisy.

3.

D oba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
Objednateli, pokud term ín doručení daňového dokladu Objednateli připadá na období od
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16. prosince běžného roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost
daňového dokladu z původních 30 dní na 60 dní. Faktura m usí obsahovat náležitosti
stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura
neobsahuje všechny zákonem a Sm louvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji
do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen doručit opravenou fakturu
s novým term ínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
4. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby.
5. Platba proběhne výhradně v Kč. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem
na účet Zhotovitele. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla finanční částka odepsána
z účtu O bjednatele a směruje na účet určený Zhotovitelem .
6.

Zhotovitel je povinen na faktuře uvést číslo této Smlouvy.

Č lánek IV.
M ísto a doba plnění
1. M ístem plnění je K arm elitská 386/8, 118 00 Praha 1.
2.

Dodavatel se zavazuje k dodání a instalaci soupravy pro videokonference do Velkého
zrcadlového sálu dle Přílohy č. 1 nejpozdeji do 20 pracovních dnů od zveřejnění Sm louvy
v Registru smluv.

Č lánek V.
Práva a povinností sm luvních stran
1. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout a zajistit nezbytnou spoluprácí. Zejména je
povinen zajistit v den montáže přítom nost odpovědné osoby, která seznámí Zhotovitele
s celkovou situací stavby, s místními předpisy o bezpečnosti práce a protipožární předpisy.
2.

O bjednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Zhotovitele.

3.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která je potřebná k provedení
díla.

4.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas, s náležitou odbornou péčí a za použití po
stupů, které odpovídají právním předpisům ČR.

5.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla ujednání této Smlouvy, řídit se pod
klady a pokyny Objednatele.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a nebezpečí.
7. Zhotovitel m ůže pověřit provedením díla třetí osobu, přičem ž má Zhotovitel odpovědnost,
jako by dílo prováděl sám.
8. Zhotovitel je rovněž povinen písem ně inform ovat Objednatele o skutečnostech majících
vliv na plnění Sm louvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy pří
slušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
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9.

Zhotovitel musí dbát při provádění díla dle této Sm louvy ochrany životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jin é předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
Článek VI.
Důvěrnost inform aci a ochrana osobních údajů

1.

Zhotovitel se zavazuje během plnění předm ětu Sm louvy i po uplynutí doby, na kterou
je Sm louva uzavřena, zachovávat m lčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při pl
nění předm ětu Sm louvy dozví, a nakládat s nim i jako s důvěrným i (s výjim kou informací,
které již byly veřejně publikovány).

2.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Sm louvy při plnění svých
povinností přijdou jeh o pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu N aří
zení Evropského parlam entu a R ady EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, o ochraně fyzic
kých 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
,,GDPR“), ve zněni pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávně
ném u nebo nahodilém u přístupu k těm to údajům , jejich zm ěně, zničení či ztrátě, neopráv
něným přenosům , k jejich neoprávněném u zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento
předpis. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona z jeho strany.

3.

Zhotovitel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje a dokum entaci, které mu byly
zpřístupněny v souvislosti s poskytováním služeb, ve prospěch svůj nebo ve prospěch jiné
osoby. Zhotovitel je povinen dodržovat tyto povinnosti také po ukončeni smluvní-ho
vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem až do doby, kdy bude těchto povinností zproš
těn.

4.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů zpří
stupněných Objednatelem .

Článek VII.
Předání a převzetí díla
1.

Předání díla Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v m ístě provádění díla na základě pře
dávacího protokolu podepsaného oprávněným i zástupci obou Sm luvních stran. Součástí
předávacího protokolu bude soupis případných vad a nedodělků díla s term ínem jejich od
stranění.

2.

O zám ěru Zhotovitele předat dílo Objednateli vyrozum í Zhotovitel Objednatele alespoň
5 dnů před zam ýšleným term ínem.

Článek VIII.
Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů
1.

Zhotovitel je povinen poskym out součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu
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finanční kontroly dle § 2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o zrněné některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších před
pisů k poskytnuti součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční
kontroly dle citovaného zákona.
2.

Zhotovitel se zavazuje zajistit archivaci dokum entů o plnění Sm louvy po dobu stanovenou
právním i předpisy, zejm éna uchování účetních záznam ů a dalších relevantních podkladů
souvisejících s předm ětem plnění této Smlouvy.

Článek IX.
O dpovědnost za vady a škody
1.

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předáni Objednateli. Zhotovitel
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny poru
šením jeho povinnosti.
3.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále
odpovídá za vady díla zjištěné při jeh o předání nebo v průběhu záruční lhůty. Zhotovitel
za tím to účelem poskytuje objednateli záruku v délce trvání 24 m ěsíců na dílo, která počíná
běžet dnem následujícím po podpisu předávacího protokolu.

4. O bjednatel je povinen vady pisenuiě reklam ovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného od
kladu poté, co se o nich dozvěděl.
5.

Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla Objednatel u Zhotovitele uplatní
v záruční době písem nou form ou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě
do 3 pracovních dní od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklam ovanou vadu
a způsob jejího odstranění. N eodstraní-li Zhotovitel vady díla jím zaviněné v přim ěřené
lhůtě, tj. nejpozději do 30 kalendářních dní od jejich reklam ace O bjednatelem , m ůže O b
jednatel požadovat přim ěřenou slevu z ceny díla, tím není dotčen nárok na odstraněni re
klam ované vady. Nárok Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu tím neza
niká.

6.

Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani
odstoupením kterékoli ze Sm luvních stran od Smlouvy.

7.

O reklam ačním řízení budou Objednatelem pořizovány písem né zápisy ve dvojím vyhoto
vení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Sm luvních stran.
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č lá n e k X.
Sm luvní pokuty
1.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících poru
šení Smlouvy:
a) v případě nedodržení term ínu provedení a předání díla ve výší 0,1 % z celkové ceny za
každý započatý den prodlení;
b) v případě porušení čl. IX odst. 5. této sm louvy ve výší 500,- Kč za každý den prodlení

2.

Sm luvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ.

3.

V případě prodlení O bjednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zapla
cení zákonného úroku z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné.

4.

Smluvní pokuty i náhradu škody je O bjednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhoto
vitele.

5.

Sm luvní pokuty jso u splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení písem né výzvy opráv
něné strany k jejím u zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením sm luvní po
kuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši.

Č lánek XI.
O dstoupení od Sm louvy a výpověď
1.

O dstoupit od této Sm louvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou.
Od Sm louvy m ůže Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Sm luvní strana
poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost pro
kazatelně upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přim ěřené náhradní dodatečné lhůty,
m axim álně však do 5 dnů, ode dne obdržení takového upozornění. Stanoví-li dotčená
Sm luvní strana druhé straně pro splnění závazku jin o u přim ěřenou náhradní (dodatečnou)
lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Sm louvy až po m arném uplynutí této lhůty. Toto neplatí,
pokud druhá Smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V ta
kovém případě m ůže dotčená Sm luvní strana odstoupit od Sm louvy i před uplynutím lhůty
pro dodatečné plnění, poté co písem né prohlášení druhé Smluvní strany obdržela.

2.

O dstoupení od této Sm louvy m usí být učiněno písem ně, odůvodněno a zasláno druhé
Smluvní straně.

3.

V případě ukončeni platnosti této Sm louvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vráceni
díla nebo jeho části, které byly již předány Objednateli.

4.

V případě ukončení platnosti této Sm louvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně,
nejpozději však do 5 dnů, vrátit Objednateli veškeré dokum enty a podklady, které mu byly
Objednatelem předány v souvislosti s touto Smlouvou.

5.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Sm louvy v případě, že vůči m ajetku Zhoto
vitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v pří
padě, že insolvenční návrh byl zam ítnut proto, že m ajetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.
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6.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Sm louvy v případě, že Objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Sm louvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

7.

Účinky každého odstoupení od Sm louvy nastávají okam žikem doručení písem ného pro
jevu vůle odstoupit od této Sm louvy druhé Smluvní straně.

8.

O dstoupením od Sm louvy nejsou dotčena práva Sm luvních stran na úhradu splatné
smluvní sankce, úroků z prodlení a náhradu škody.

9.

Smluvní strany m ohou vzájem nou písem nou dohodou Sm louvu kdykoliv ukončit.

10. Objednatel je dále oprávněn Sm louvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí
1 m ěsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího m ěsíce po doručení výpovědi Zhoto
viteli.

Č lánek XII.
Další ujednání
1.

Kontaktní osobou odpovědnou za Objednatele v technických záležitostech Smlouvy, je;
Mgr. M artin Lukavský, tel.:+42(

, či osoba

jím pověřená.
K ontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech Sm louvy je:
Richard Žižka, tel.:+ 42C

-mail:

či osoba jim

pověřená.
2.

Kontaktní osoby uvedené v tomto článku m ohou být Zhotovitelem a Objednatelem
zm ěněny na základě jednostranného písem ného oznám ení druhé Smluvní straně.

Článek X Ill.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Sm louva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Sm luvních stran. Účinnosti
nabývá Sm louva dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2.

R ealizace plnění je m ožná až od data účinnosti.

3.

Tato Sm louva se uzavírá v písem né formě, přičem ž veškeré její zm ěny je m ožno učinit
je n v písem né form ě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanýrai oběm a Smluvními
stranami.

4.

Tato Sm louva byla vyhotovena v elektronické podobě.

5.

Pokud se kterékoli ustanovení této Sm louvy stane nebo bude shledáno neplatným
nebo nevym ahatelným , nebude tím dotčena platnost a vym ahaielnost ostatních ustanovení
této Smlouvy. Sm luvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného
či nevym ahatelného ustanovení ustanovením platným a vym ahatelným v souladu s účelem
této Smlouvy.
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6.

Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit sm írčí cestou jakýkoli spor m ezi sebou
nebo Jakýkoliv sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou
(včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). N epovede-li tento postup
k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnuti příslušném u soudu v České republice.

7.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto sm luv a o registru sm luv (zákon o registru smluv), zajistí Ob
jednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjm a osobních údajů, a m etadat Smlouvy
v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uve
řejnění Sm louvy nebo m etadat Sm louvy v registru sm luv do 30 dnů od uzavření Smlouvy,
pak

je

oprávněn

zajistit

jejich

uveřejnění

Zhotovitel

ve

lhůtě

tří

měsíců

od uzavření Smlouvy. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že m etadata vztahující se ke
Smlouvě m ohou být zveřejněna též na webových stránkách Objednatele.
8.

Práva a povinnosti Sm luvních stran výslovně v této Sm louvě neupravené se řídí
Občanským zákoníkem.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka na soupravu pro videokonference do Velkého zrcadlového sálu
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Ing. Jan Pecka

Richard Žižka

vedoucí oddělení nákupu a m ajetku

jednatel

úřadu
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