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SMLOUVA O KOMPLEXNÍM ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 
ÚČTENKOVÉ LOTERIE  

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

(dále jen „Smlouva“) 
 
 
 

Objednatel:   Česká republika – Ministerstvo financí 
se sídlem:   Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00  
IČO:     00006947 
DIČ:    CZ00006947 
bankovní spojení:   Česká národní banka (ČNB), č. ú. 35-3328001/0710 
za níž právně jedná:  JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., náměstkyní pro řízení sekce Daně a cla 
ID datové schránky:  xzeaauv 
 
(dále jen „Objednatel“ nebo „Ministerstvo financí“ nebo „MF“) 
 
a 
 
Dodavatel:    Wincor Nixdorf s.r.o. 
se sídlem:   Praha 6, Lužná 591, PSČ: 160 00  
IČO:    25784528  
DIČ:    CZ25784528 
bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1330363001/2700 
za níž jedná:   Ing. Roman Kotora a Stanislav Zrcek, MBA, jednatelé společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 69964 
 
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Provozovatel“) 
 
(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 
 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Komplexní zajištění provozu účtenkové loterie“ uveřejněnou ve 
Věstníku veřejných zakázek dne 1.12.2016 pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2016-005101 
a zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v němž byla nabídka 
Dodavatele vybrána v souladu s § 122 odst. 1 ZVZ jako nejvhodnější (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku 
Dodavatele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „Dokumenty 
Zadávacího řízení“). 

1.2. Dodavatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého 
právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
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2. ÚČEL SMLOUVY 
 
Účelem této smlouvy je provedení Předmětu smlouvy a Předmětu plnění, tj. komplexního zajištění provozu 
účtenkové loterie, tj. zajištění jejího chodu, ze strany Dodavatele tak, aby provoz účtenkové loterie ve 
formě služby poskytnuté Dodavatelem byl plně funkční, uživatelsky přívětivý a zajišťoval veškeré činnosti 
podle požadavků Objednatele a sjednané v této Smlouvě, a poskytování této služby ze strany Dodavatele 
bylo v souladu s právními předpisy. Účelem smlouvy je současně zajištění co nejširší možné uživatelské 
přívětivosti vůči osobám účastnícím se účtenkové loterie. Prioritou je optimální a vyvážené fungování 
celého provozu s minimální administrativní zátěží pro účastníky účtenkové loterie, s minimálními celkovými 
náklady a efektivním využitím dat pro činnost Ministerstva financí spojenou s řádným zajištěním provozu 
účtenkové loterie. Klíčovým faktorem bude také co nejnižší náročnost zavedení provozu, bezpečnost a 
jeho variabilita. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na zajištění provozu účtenkové 
loterie a s ním spojené činnosti musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací plnění 
Dodavatelem dosáhl zde uvedeného cíle. Dodavatel bere na vědomí, že bude garantem funkčnosti 
provozu účtenkové loterie jako celku. 
 
Dodavatel bere na vědomí, že Ministerstvo financí bude vyvíjet další aktivity směřující k rozvoji a rozšíření 
účtenkové loterie. Za tímto účelem hodlá Ministerstvo financí oslovovat v budoucnu třetí subjekty, zda 
nemají zájem stát se tzv. náběrovým místem, tj. možnost zprostředkované asistence přihlášení Hráče a 
zaregistrování účtenky prostřednictvím registračních kanálů. Současně Ministerstvo financí hodlá 
podporovat rozvoj informačních technologií, např. mobilních aplikací, které mohou sloužit jako tzv. 
náběrové místo, příp. jinak uživatelsky přívětivě ovlivnit účast Hráčů v účtenkové loterii.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli řádně a včas Předmět plnění 

ve smyslu bodu 3 odst. 3.2 Smlouvy a závazek Objednatele za řádně a včas poskytnutý Předmět 
plnění zaplatit cenu v souladu s bodem 6 Smlouvy. 

 
3.2. Předmětem plnění (dále jen „Předmět plnění“ nebo „Služba“) je poskytování služby spočívající 

v komplexním zajištění provozu účtenkové loterie, který v sobě zahrnuje: 
 

3.2.1 Registraci Hráče  
Dodavatel je povinen zajistit vytvoření, zabezpečení a správu registračních kanálů pro 
registraci Hráče, provedení registrace Hráče a vedení hráčského účtu. Bližší specifikace 
tohoto dílčího Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 části II.1.  
(dále jen „část Předmětu plnění – RH“) 

 
3.2.2 Příjem a registrace účtenek 

Dodavatel je povinen zajistit vytvoření, zabezpečení a správu registračních kanálů pro 
registraci účtenek. Bližší specifikace tohoto dílčího Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 
1 části II.2.  
(dále jen „část Předmětu plnění – PRÚ“) 
 

3.2.3 Losování výher 
Dodavatel se zavazuje, že zajistí komplexním způsobem losování výher a s tím související 
činnosti zahrnující transparentní losování výherních účtenek z registrovaných účtenek 
podle parametrů určených Objednatelem v závazném Herním plánu, určení výherce a 
zajistí plnění informačních a kontrolních povinností ve vztahu k Objednateli, Hráčům a 
veřejnosti. Bližší specifikace tohoto dílčího Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 části 
II.3. 
(dále jen „část Předmětu plnění – LV“) 

 
3.2.4 Distribuci a výplatu výher  

Dodavatel je povinen zajistit distribuci a výplatu/předání peněžité výhry Hráči. Distribuci a 
výplatu výher je Dodavatel povinen zajistit na vlastní odpovědnost. Bližší specifikace tohoto 
dílčího Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 části II.4.  
(dále jen „část Předmětu plnění – DVV“) 
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3.2.5 Zajištění komunikačních kanálů  
Dodavatel je povinen zajistit komunikační kanály, a to minimálně SMS bránu, e-mailovou 
bránu, webovou službu (webová stránka Objednatele), mobilní aplikaci a komunikační 
kanály v rámci zákaznické podpory. Bližší specifikace tohoto dílčího Předmětu plnění je 
uvedena v Příloze č. 1 části II.5. 
(dále jen „část Předmětu plnění – ZKK“) 
 

3.2.6 Zákaznická podpora 
Dodavatel je povinen zajistit zákaznickou podporu, která v sobě zahrnuje řešení požadavků 
a dotazů v souvislosti s Předmětem plnění ze strany Dodavatele, tj. v souvislosti s 
registracemi Hráčů a účtenek, se správou hráčských účtů, losováním, výhrami a jejich 
distribucí a výplatě/předání a reklamacemi, a dále v sobě zahrnuje obecné poskytování 
informací o účtenkové loterii. Obecným poskytováním informací o účtenkové loterii se 
rozumí parametry/pravidla účtenkové loterie uvedené v závazném Herním plánu. Bližší 
specifikace tohoto dílčího Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 části II.6.  
(dále jen „část Předmětu plnění – ZP“) 

 
3.2.7. Poskytování statistik a statistických dat (tzv. statistický modul) 
 Dodavatel je povinen Objednateli předávat soubor statistik nebo údajů, které se týkají 

účtenkové loterie, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Bližší 
specifikace tohoto dílčího Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 části II.7.  
(dále jen „část Předmětu plnění – SM“) 

 
3.2.8. Spolupráce a součinnosti s Objednatelem při přípravě herního plánu a public 

relation aktivit (PR aktivit) 
Dodavatel je povinen na základě individuálního požadavku poskytnout Objednateli 
součinnost a spolupráci při přípravě závazného Herního plánu a PR aktivit Objednatele 
souvisejících s účtenkovou loterií. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel bude za 
účelem stanovení parametrů/pravidel účtenkové loterie vydávat závazný Herní plán, jehož 
nezávazný vzor je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Závazný Herní plán je možné vydat až po 
součinnosti a ve spolupráci s Dodavatelem. Součinnost a spolupráce ze strany Dodavatele 
bude spočívat v doplnění Herního plánu o konkrétní informace, které jsou Předmětem 
plnění této Smlouvy a které bez jeho součinnosti nelze doplnit (např. adresa pro osobní 
převzetí výhry, doplnění příslušných kontaktních údajů Dodavatele, konkrétní způsob 
uplatnění a vyřízení reklamace v případě výhry apod.). Dodavatel se zavazuje poskytnout 
součinnost při přípravě závazného Herního plánu tak, aby závazný Herní plán byl vydán 
nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.  
Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost a spolupráci v rámci PR aktivit 
Objednatele. Zejména se jedná o účast Dodavatele při předání Hlavních výher, a to ve 
formě zajištění kontaktování Výherce nebo ve formě účasti na předání Hlavní výhry, bude-li 
ze strany Objednatele výslovně požadována, účast Dodavatele v televizním nebo 
rozhlasovém pořadu, bude-li tento v budoucnu ze strany Objednatele pořádán. Dodavatel 
se zavazuje, že veškerou spolupráci a součinnost bude z jeho strany poskytována 
bezplatně.  

 (dále jen „část Předmětu plnění – SSO“) 
 

 
3.3. Dodavatel je vždy oprávněn poskytovat jakoukoliv výše uvedenou část Předmětu plnění ve vyšší 

než uvedené kvalitě nebo požadovaném rozsahu nebo se zavázat k poskytování vyšší kvality části 
Předmětu plnění, aniž by však uvedené mělo dopad na cenu dle bodu 6 Smlouvy.  

 
3.4. Předmět plnění musí být ze strany Dodavatele poskytován po celou dobu účinnosti této Smlouvy a 

není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, musí být Předmět plnění zajišťován v režimu 24/7, tj. 24 hodin 
denně 7 dnů v týdnu (dále jen „24/7“).  

 
3.5. Dodavatel se zavazuje poskytnout Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou, veškerými 

Přílohami k této Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných 
podkladů mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu Příloh této Smlouvy a 
Dokumentů Zadávacího řízení mají přednost ustanovení Příloh.  
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3.6. Dodavatel se zavazuje plnit Předmětem plnění v souladu s účelem Smlouvy. 

4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ  
 
 DOBA PLNĚNÍ 
4.1. Dodavatel se zavazuje, že Předmět plnění začne poskytovat nejpozději do 180 kalendářních dnů 

ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. Dodavatel je povinen bezprostředně po 
podpisu smlouvy, nejpozději však do 10 pracovních dnů, písemně Objednateli sdělit předpokládaný 
termín zahájení poskytování Předmětu plnění.  

 
4.2. Dodavatel se zavazuje o skutečném termínu zahájení poskytování Předmětu plnění (dále jen 

„Termín plnění“) Objednatele písemně (rozumí se i doručením e-mailové zprávy Kontaktní osobě 
Objednatele, která je povinna nejpozději do 2 pracovní dnů doručení e-mailové zprávy potvrdit) 
vyrozumět, a to nejméně 20 pracovních dnů předem. Dodavatel je povinen ve lhůtě 7 pracovních 
dnů ode dne doručení vyrozumění o Termínu plnění podle předchozí věty předvést Objednateli 
funkčnost Předmětu plnění v rámci testovacího prostředí specifikovaném v Příloze č. 1 část II.9. 
Předvedení funkčnosti Předmětu plnění nesmí být stanoven na jiný den než pracovní, a to pouze 
v době od 9 do 17 hod. V souvislosti s předvedením funkčnosti Předmětu plnění Kontaktní osoba 
Objednatele přezkoumá předvedený Předmět plnění a případné výhrady vznese ústně vůči 
Dodavateli, který je povinen všechny výhrady ihned na místě odstranit. Nejsou-li takové výhrady 
v souladu s požadavky Objednatele odstraněny na místě, doplní Objednatel veškeré své výhrady 
do Protokolu podle bodu 4.2. Smlouvy; nesouhlasí-li Dodavatel s uvedenými výhradami, je povinen 
je písemně v Protokolu rozporovat. Nerozporuje-li Dodavatel výhrady uvedené Objednatelem 
v Protokolu, má se za to, že s výhradami souhlasí. Dodavatel a Objednatel jsou povinni stvrdit 
obsah Protokolu svým jménem a podpisem. V případě, že Protokol obsahuje výhrady Objednatele, 
zavazuje se Dodavatel odstranit výhrady ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podpisu Protokolu 
nebo v jiné přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami. Po odstranění výhrad Smluvní 
strany sepíší nový Protokol s doložkou „bez výhrad“. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
konstatují, že doba, po kterou Dodavatel bude odstraňovat výhrady k Předmětu plnění, nemá vliv 
na Termín plnění.  

 
4.3. O Termínu plnění jsou Smluvní strany povinny sepsat protokol o zahájení poskytování Předmětu 

plnění (dále jen „Protokol“), jehož vzor je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy. Protokol musí být písemný, 
musí obsahovat identifikaci Smluvních stran, konkrétní datum zahájení poskytování Předmětu 
plnění, uvedení výhrad podle bodu 4.2. Smlouvy nebo uvedení doložky „bez výhrad“. Protokol musí 
být podepsán oběma Smluvními stranami, a to nejpozději v den Termínu plnění, nejpozději v den 
uplynutím lhůty 180 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

 
 ZPŮSOB PLNĚNÍ 
4.4. Způsob plnění části Předmětu plnění – RH: 

4.4.1. Dodavatel je povinen umožnit registraci Hráče samostatně a v rámci registrace účtenky.  
4.4.2. Dodavatel je povinen zajistit vytvoření, zabezpečení a správu registračních kanálů pro 

registraci Hráče. Dodavatel je povinen zajistit nejméně tyto povinné registrační kanály: 
webová služba (webová stránka) a mobilní aplikace. Jiné registrační kanály jsou 
dobrovolné a nejsou předmětem ceny za poskytnutí Předmětu plnění. 

4.4.3. Dodavatel je povinen umožnit nejméně dva různé způsoby registrace, které se budou 
odlišovat rozsahem požadovaných dat. Dodavatel je povinen zajistit nejméně Registraci 
základní a Registraci úplnou, které jsou blíže specifikovány v Příloze č.1 části II.1. 

4.4.4. Dodavatel je povinen zajistit, že úplnou registrací vznikne hráčský účet.  
4.4.5. Dodavatel je povinen zajistit, že hráčský účet bude uživatelsky přívětivý a jednoduše 

spravovatelný. 
4.4.6. Dodavatel je povinen zajistit, že hráčský účet bude přístupný a spravovatelný 

prostřednictvím všech registračních kanálů. 
4.4.7. Dodavatel se zavazuje zajistit, že Služba musí mít dostatečnou kapacitu na zpracování a 

obsluhu nejméně 5 000 000 hráčských účtů celkem.  
4.4.8. Dodavatel je povinen zajistit, že hráčský účet obsahuje informace o Hráči a jeho 

registrovaných účtenkách a umožňuje jejich správu. 
4.4.9. Dodavatel je povinen na žádost Hráče hráčský účet zrušit nebo provést změnu 

registračních údajů. 
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4.5. Způsob plnění části Předmětu plnění – PRÚ: 

4.5.1. Dodavatel je povinen zajistit vytvoření, zabezpečení a správu registračních kanálů pro 
registraci účtenek. Dodavatel je povinen zajistit nejméně tyto povinné registrační kanály: 
webová služba (webová stránka) a mobilní aplikace. Jiné registrační kanály jsou 
dobrovolné a nejsou předmětem ceny za poskytnutí Předmětu plnění. 

4.5.2. Dodavatel je povinen zajistit, že do losování budou zařazeny veškeré registrované účtenky. 
Dodavatel je povinen zajistit, že účtenka, která nesplňuje náležitosti registrované účtenky, 
nebude zařazena do losování. Registrovanou účtenkou se rozumí účtenka, která je validní, 
není duplicitní, byla vystavena v období určeném pro losování účtenek, splňuje pravidlo 
jedné účtenky jednoho Hráče od jednoho podnikatele (jedno DIČ) v jeden den a je 
zařazena do losování.  

4.5.3. Dodavatel je povinen zajistit, že registrace účtenky nebude možná bez předchozí nebo 
současné registrace Hráče (minimálně v rozsahu základní registrace).  

4.5.4. Dodavatel se zavazuje, že tato část Předmětu plnění bude splňovat nejméně požadavek 
ověření validity (zaevidování) účtenky; zjištění jedinečnosti registrované účtenky; 
ověřování/filtrace registrovaných účtenek do účtenkové loterie (losování) podle 
pravidel/parametrů určených v závazném Herním plánu; informování Hráče o zařazení 
účtenky do losování, je-li tak stanoveno; přípravy, vedení a zpracování souboru účtenek 
pro losování. 

4.5.5. Dodavatel se zavazuje, že jím navržená Služba komplexního zajištění provozu účtenkové 
loterie bude schopna přijmout a napojit další registrační kanály k příjmu k ověřování a 
registraci účtenek (včetně registrace Hráče) od třetích stran. Dodavatel se zavazuje, že 
v rámci jím poskytované služby bude vytvořeno a spravováno rozhraní (webová služba) 
pro příjem účtenek a registraci účtenek třetími subjekty, které budou dobrovolně z vlastní 
iniciativy registrovat účtenky (např. ze svých pokladních systémů či z mobilních aplikací 
třetích stran apod.). Dodavatel není oprávněn bez závažných důvodů odmítnout 
přistoupení k rozhraní ze strany třetích subjektů. Dodavatel se zavazuje za tímto účelem na 
výzvu třetích stran sdělit rozhraní, na jehož základě se mohou třetí strany k provozu 
účtenkové loterie připojit. Dodavatel není povinen třetí straně dovolit připojení k účtenkové 
loterii, pokud třetí strana odmítne podepsat příslušný smluvní vztah (může obsahovat 
sankční mechanismy). K připojení třetích stran do provozu účtenkové loterie může dojít jen 
po předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

 
4.6. Způsob plnění části Předmětu plnění – LV: 

4.6.1. Dodavatel se zavazuje, že zajistí komplexním způsobem losování a s tím související 
činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 části II.3.   

4.6.2 Dodavatel je povinen zajistit losování výher, tj. výher peněžitých i nepeněžitých (věcných).  
4.6.3. Dodavatel je povinen zajistit transparentní losování výher, které bude vycházet z principu 

RNG (generátor náhodných čísel, písmen nebo jiných symbolů), tj. zajistit tzv. losovací 
modul. Losovací modul musí být oddělen od zbylých částí Předmětu plnění, a bude se 
připojovat pouze v době slosování, popř. v jiný okamžik na základě požadavků Objednatele 
v důsledku provádění kontrolní činnosti. Losovací modul musí obsahovat certifikovaný 
nebo autorizovaný (dále jen „certifikace“) RNG, tj. musí být certifikován pověřenou 
autorizovanou osobou (pověřená autorizovaná osoba v návaznosti na zákon upravující 
loterie a jiné podobné hry/hazardní hry) nebo autorizovanou nebo akreditovanou osobou 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci certifikace musí být potvrzeno, že 
čísla, písmena nebo jiné symboly generované RNG jsou opravdu náhodná. RNG musí být 
koncipován jako zdvojený, aby bylo v případě výpadku jednoho generátoru zajištěno 
využití záložního generátoru. 

4.6.4. Dodavatel je povinen nejpozději v den podpisu Protokolu podle bodu 4.3. Smlouvy 
předložit Objednateli certifikaci podle bodu 4.6.3.  

4.6.5. Dodavatel je povinen před vlastním zahájením slosování předat Objednateli za účelem 
kontrolní činnosti soubor se všemi registrovanými účtenkami pro konkrétní slosování ve 
strojově čitelném, pro Objednatele seznatelném a nezměnitelném formátu. Předaný soubor 
musí obsahovat časové razítko, aby bylo patrné, že k předání souboru došlo před vlastním 
zahájením slosování.  

4.6.6. Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději do 1 pracovního dne, po konkrétním 
slosování předat Objednateli soubor se všemi vylosovanými výherními účtenkami ve vazbě 
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na konkrétní BKP ve strojově čitelném, pro Objednatele seznatelném a nezměnitelném 
formátu.  

4.6.7. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli kontrolu činností spojených s losováním, a to 
buď ve formě fyzického dohledu nebo na základě individuálního požadavku Objednatele 
nahlédnutím do evidence nebo zasláním dat o slosování ve strojově čitelném, pro 
Objednatele seznatelném a nezměnitelném formátu. 

 
4.7. Způsob plnění části Předmětu plnění – DVV: 

4.7.1. Druh a výše výher jsou v rámci účtenkové loterie stanoveny v závazném Herním plánu. 
Výhry mohou být peněžité i nepeněžité (věcné). Úhrnná cena výher pro rok 2017 činí 
částku 65 mil. Kč, přičemž částka určená na výhry bude stanovována ze strany 
Objednatele každý kalendářní rok. Objednatel se zavazuje, že Dodavateli sdělí úhrnnou 
cenu výher na nadcházející kalendářní rok bezodkladně, co bude tato částka určena, 
nejpozději však do 1. prosince kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, na 
kterou má být úhrnná cena výher stanovena.  

4.7.2. Dodavatel bere na vědomí, že věcné výhry budou výhercům distribuovány a předávány ze 
strany Objednatele. 

4.7.3. Dodavatel je povinen zajistit distribuci a výplatu (předání) peněžitých výher Hráčům, kteří 
jsou oprávněnými výherci. Distribuci a výplatu peněžitých výher je Dodavatel povinen 
zajistit na vlastní odpovědnost.   

4.7.4. Dodavatel je povinen zajistit výplatu peněžitých výher ze svých finančních prostředků. 
Prokazatelně vyplacené peněžité výhry budou ze strany Objednatele Dodavateli hrazeny 
na základě vyúčtování podle bodu. 5.5. této Smlouvy. 

4.7.5. Dodavatel je povinen zajistit odeslání oznámení o výhře Hráči a odeslání výzvy k převzetí 
výhry a výzvy k převzetí výhry a informace o datu prekluze a výzva k učinění nezbytných 
kroků nutných k vyplacení peněžité výhry. 

4.7.6. Dodavatel je povinen zajistit výplatu/předání peněžité výhry poté, co dojde ke splnění 
podmínek k její výplatě stanovených v závazném Herním plánu. Dodavatel je povinen 
zajistit, že výplata výhry bude provedena pouze výherci s úplnou registrací. Dodavatel je 
povinen před výplatou peněžité výhry ověřit totožnost Hráče a jeho věk.  

4.7.7. Dodavatel je povinen vytvořit a spravovat distribuční kanály pro výplatu/předání peněžitých 
výher. Dodavatel je povinen jako distribuční kanál zajistit nejméně osobní převzetí 
(nejméně na 1 místě na území České republiky) nebo výplatu peněžité výhry převodem na 
platební účet. Jiné distribuční kanály pro výplatu výher jsou dobrovolné a nejsou 
předmětem ceny za poskytnutí Předmětu plnění. 

4.7.8. Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne konkrétního 
slosování, poskytnout Objednateli informace o výherci nepeněžité Hlavní výhry, a to za 
účelem zajištění povinnosti Objednatele předat takovému výherci věcnou výhru.  

4.7.9. Dodavatel se zavazuje, že před výplatou peněžité Hlavní výhry zjistí, zda výherce souhlasí 
s poskytnutím údajů o své osobě Objednateli za účelem kontaktování v souvislosti 
s výplatou výhry. Dodavatel je povinen o výsledku zjištění informovat neprodleně 
Objednatele a v případě udělení souhlasu poskytnout údaje o výherci.  

4.7.10. Je-li to z povahy věci možné, je Dodavatel povinen na základě individuálního požadavku 
Objednatele umožnit mu účastnit se předání a převzetí výhry. O předání a převzetí výhry 
musí být v takovém případě Objednatel informován nejméně 5 pracovních dnů předem. 
Dodavatel je povinen na základě individuálního požadavku Objednatele účastnit se předání 
a převzetí výhry. 

   
 
4.8. Způsob plnění části Předmětu plnění – ZKK: 

4.8.1. Dodavatel je povinen zajistit nejméně tyto povinné komunikační kanály: SMS bránu, e-
mailovou bránu, webovou službu (webovou stránku), mobilní aplikaci a komunikační kanály 
v souvislosti se zákaznickou podporou. Dílčí požadavky na jednotlivé komunikační kanály 
jsou stanoveny v Příloze č. 1 části II.5 a II.6. 

4.8.2. Dodavatel je povinen zajistit, že SMS brána musí být schopna zaslat až 6 000 000 SMS 
zpráv/ročně. 

4.8.3. Dodavatel je povinen zajistit, že e-mailová brána musí být schopna zaslat až 600 000 000 
e-mailových zpráv za rok. 

4.8.4. Dodavatel je povinen poskytnout Službu prostřednictvím webové stránky v rámci již 
zaregistrované domény uctenkovka.cz, která je ve vlastnictví Objednatele. 
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4.8.5. Objednatel se zavazuje, že bezplatně poskytne doménu uctenkovka.cz k dispozici 
Dodavateli, aby mohl řádně a včas plnit Předmět plnění dle Smlouvy.  

4.8.6. Dodavatel je povinen zajistit a spravovat mobilní aplikaci po celou dobu účinnosti Smlouvy, 
a to nejméně v rozsahu registrace Hráče a jeho účtenek, správy údajů o Hráči, správy 
účtenek, správa hráčského účtu, informací o losování a jejich výsledcích, oznámení o 
výhře a výplatě výher. Dodavatel se zavazuje, že mobilní aplikace bude dostupná 
bezplatně. 

4.8.7. Dodavatel je povinen zajistit, že mobilní aplikace musí pro maximální zjednodušení 
registrace účtenky disponovat funkcí „vyfotit účtenku“ (kamerou telefonu) a 
automatickým načtením potřebných údajů k ověření validity účtenky (např. pomocí OCR). 
Hráči po načtení potvrdí správnost načtení účtenky a následně dojde k jejímu odeslání 
k registraci, nebo je Hráč vyzván k doplnění údajů, pokud je některý z potřebných údajů 
nečitelný. Alternativou této varianty je čtení OCR z fotografie účtenky přímo v mobilu a 
poslání jen vybraných údajů z účtenky. Dodavatel se zavazuje, že mobilní aplikace musí 
umožňovat zadání údajů i bez funkce „vyfotit účtenku“, tedy s normálním zadáním údajů.  

4.8.8. Dodavatel se zavazuje používat doménu uctenkovka.cz pouze pro účely poskytnutí 
Předmětu plnění dle Smlouvy. V případě požadavku Dodavatele k využití domény 
uctenkovka.cz pro jiný účel, je nutný předchozí písemný souhlas Objednatele. 

4.8.9. Dodavatel se zavazuje, že veškerý obsah na doméně uctenkovka.cz bude v souladu 
s právními předpisy. 

4.8.10. Dodavatel se zavazuje, že ke komunikaci bude primárně využívat webovou službu 
(webovou stránku) nebo mobilní aplikaci, kde se Hráči a veřejnosti informace zobrazí. 
Dodavatel se zavazuje, že forma SMS zprávy bude využívána jen v povinně stanovených 
případech a v ostatních případech tehdy, není-li možné zvolit jiný komunikační kanál. 

4.8.11. Smluvní strany se zavazují po podpisu Smlouvy uzavřít smluvní vztah, jehož předmětem 
bude bezplatné užívání domény uctenkovka.cz ze strany Dodavatele. 

4.8.12. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel podal dne 24. listopadu 2016 přihlášku 
k ochranné známce „Účtenkovka.  

4.8.13. Dodavatel se zavazuje, že na Objednatele nejpozději v den ukončení Smlouvy převede 
oprávnění k výkonu majetkových práv ke všemu, co má povahu autorského díla a 
má souvislost s užíváním domény uctenkovka.cz v rámci poskytování Služby (např. UX 
designy webových stránek), včetně příslušných zdrojových kódů. Odměna za převedení 
oprávnění k výkonu majetkových práv dle tohoto článku je zahrnuta v Ceně dle čl. 6 
Smlouvy. 

 
4.9. Způsob plnění části Předmětu plnění – ZP: 

4.9.1. Dodavatel je povinen poskytovat zákaznickou podporu povinně nejméně těmito způsoby: 
telefonická podpora, e-mailová podpora a písemná podpora. Jiné kanály zákaznické 
podpory jsou dobrovolné a nejsou předmětem ceny za poskytnutí Předmětu plnění. 

4.9.2. Dodavatel je povinen přijímat požadavky a dotazy v režimu 24/7.   
4.9.3. Dodavatel je povinen vyřizovat požadavky a dotazy stejnou formou, v jaké je přijal, nebo 

způsobem, který umožnil zákazník, je-li tento způsob pro Dodavatele hospodárnější.  
4.9.4. Dodavatel se zavazuje, že na jednotlivé požadavky a dotazy bude reagovat neprodleně, 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení Dodavateli. Je-li k vyřízení 
požadavku nebo dotazu nezbytná součinnost Objednatele, tak se lhůta k vyřízení podle 
předchozí věty staví. Objednatel se zavazuje k neprodlenému předání dotazu nebo 
požadavku, jež jsou předmětem plnění zákaznické podpory Dodavateli, který má povinnost 
jej vyřídit ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne předání ze strany Objednatele. 

4.9.5 Dodavatel je povinen zajistit telefonickou podporu v pracovních dnech, a to vždy od 9 do 
17 hodin. Kapacita telefonické podpory musí být škálovatelná/nastavitelná podle počtu 
volajících.  

4.9.6 Dodavatel se zavazuje, že volání na telefonickou podporu nebude zpoplatněno nad rámec 
běžných poplatků operátora na straně zákazníka. 

 
 
4.10. Způsob plnění části Předmětu plnění – SM: 

4.10.1. Dodavatel je povinen předávat Objednateli soubor statistik nebo údajů vztahujících se 
k účtenkové loterii, a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 části II. 7.A.  

4.10.2. Dodavatel je povinen statistiky vést na bázi denní, měsíční a za časový interval 
odpovídající jednotlivým losováním. 
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4.10.3. Statistiky a údaje je Dodavatel povinen Objednateli poskytovat v pravidelných měsíčních 
intervalech, nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který 
se statistika nebo údaje poskytují. V případě údajů o všech registrovaných účtenkách 
zařazených do slosování, je Dodavatel povinen tyto údaje poskytnout nejpozději 1 pracovní 
den před jednotlivým slosováním. 

4.10.4. Dodavatel je povinen na základě individuálního požadavku Objednatele poskytnout dílčí 
statistiku nebo údaje v přiměřené lhůtě. 

4.10.5. Statistiky a údaje je Dodavatel povinen Objednateli poskytovat buď v rámci online přístupu 
do jeho databáze, včetně možnosti exportu těchto dat, nebo budou Objednateli zasílány ve 
strojově čitelném formátu odsouhlaseném Objednatelem.  

4.10.6. Dodavatel je povinen ke každé statistice nebo údajům uvést jejich popis a vysvětlení. 
Dodavatel je povinen ke každé statistice nebo údajům, připouští-li to jejich povaha, vytvářet 
grafy. 

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
5.1.  Dodavatel se zavazuje, že Služba zajistí odbavení minimálně 1000 požadavků za sekundu. 

Požadavkem se rozumí každá reakce Služby na jakýkoli požadavek účastníka (uživatele) 
účtenkové loterie, např. zobrazení hráčského účtu, na registraci hráčského účtu, registraci účtenky, 
zobrazení výher atd.  

5.2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že Služba musí mít dostatečnou kapacitu na zpracování a obsluhu 
nejméně 50 000 000 registrovaných účtenek za jeden měsíc. 

5.3. Dodavatel se zavazuje, že dostupnost Služby bude nastavena minimálně na 99% (ročně). 
5.4. Dodavatel se zavazuje, že Služba bude poskytována jako služba redundantní a odolná proti 

chybám; informace se bude v každém okamžiku opakovat na nejméně dvou různých místech tak, 
aby Služba mohla být dostupná a nikdy, ani při poruše, nemohlo dojít ke ztrátě informace. 

 
5.5. Vyúčtování výher 

a. Dodavatel je povinen zajistit výplatu peněžitých výher ze svých finančních prostředků a 
tyto následně vyúčtovat Objednateli a Objednatel je povinen prokazatelnou výplatu 
peněžitých výher Dodavateli uhradit (dále jen „Proplácení výher“).  

b. Poplatky spojené s převodem na platební účet v rámci České republiky budou Dodavateli 
hrazeny v souladu s bodem 6.1. písm. c Smlouvy. Poplatky spojené s převodem na 
zahraniční platební účet nese Hráč.  

c. Proplácení výher je možné uskutečnit na základě schválení Vyúčtování výher ze strany 
Objednatele a na základě faktury řádně vystavené a doručené Dodavatelem.  

d. Každé dílčí Vyúčtování výher musí odpovídat jednotlivým losováním (tj. období, za které 
proběhlo slosování) stanoveným v závazném Herním plánu a je možné ho vystavit po 
uplynutí lhůty pro výplatu výher za jednotlivé losování.  

e. Vyúčtování výher musí být prokazatelně doručeno Objednateli, který je povinen ve lhůtě 5 
pracovních dnů Vyúčtování výher odsouhlasit, není-li dále stanoveno jinak. Vyúčtování 
výher musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: 

 počet vyplacených peněžitých výher podle způsobu jejich distribuce, 
 částku vyplacených výher. 

Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s Vyúčtováním výher 
souhlasí. Zjistí-li Objednatel před odsouhlasením Vyúčtování výher jakoukoli obsahovou 
nesprávnost či neúplnost Vyúčtování výher, je Dodavatel povinen tyto nedostatky (výhrady) 
odstranit. Pokud Dodavatel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je ve 
Vyúčtování výher rozporovat; nejsou-li ve Vyúčtování výher uvedeny rozpory Dodavatele, 
platí, že Dodavatel výhrady Objednatele akceptuje, je povinen je odstranit a po jejich 
odstranění uvést doložku „Výhrady odstraněny“. Dodavatel je povinen Vyúčtování výher po 
odsouhlasení ze strany Objednatele taktéž akceptovat. Nemá-li Objednatel žádné výhrady, 
uvede Dodavatel ve Vyúčtování výher tuto skutečnost prostřednictvím doložky „bez 
výhrad“. Objednatel se zavazuje vždy uhradit Proplacení výher v částce, která je ve 
Vyúčtování výher odsouhlasena oběma Smluvními stranami „bez výhrad“.  

f. Dodavatel je povinen doložit na individuální požadavek Objednatele předání všech výher 
Hráčům. Doložení předání výher Hráčům se provádí vhodným způsobem, zejména 
výpisem z převodu na platební účet Hráče nebo protokolem o převzetí nebo jiným 
obdobným dokumentem v případě osobního převzetí výhry. 
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g. Pro fakturu související s Proplácením výher platí ustanovení bodu 6 Smlouvy.  
 
 
5.6. Výhry a informace související s losováním 

a. Dodavatel se zavazuje, že bude informovat veřejnost o losování, přičemž minimálními 
informacemi, které musí být pravidelně sdělovány, jsou termíny losování, jaké účtenky (za 
jaké časové období) mohou být do losování zařazeny a informace o výhrách pro dané 
losování. Informování veřejnosti musí být provedeno nejméně 1 měsíc před jednotlivým 
losováním, tj. kalendářní měsíc bezprostředně předcházející měsíci, v němž se koná 
nejbližší slosování, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Dodavatel se zavazuje, že 
informování veřejnosti provede minimálně prostřednictvím mobilní aplikace a domény 
uctenkovka.cz. 

b. Dodavatel se zavazuje, že bude informovat veřejnost o výsledcích losování. Informování 
veřejnosti musí být provedeno neprodleně po slosování, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. Dodavatel se zavazuje, že informování veřejnosti provede minimálně prostřednictvím 
mobilní aplikace a domény uctenkovka.cz. 

c. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel bude v rámci svých PR aktivit zveřejňovat 
informace uvedené pod bodem a. a b., a to za účelem rozšíření a zajištění co největší 
informovanosti o účtenkové loterii. Pokud jde o informace uvedené pod bodem a. zavazuje 
se Dodavatel tyto informace předávat Objednateli nejméně 2 pracovní dny před 
informováním veřejnosti, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

d. Dodavatel bere na vědomí, že v rámci účtenkové loterie se budou losovat výhry peněžité i 
věcné. Dodavatel bere na vědomí, že výhry v prvním až pátém pořadí jsou označovány 
jako Hlavní výhry a jsou s nimi spojeny další práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě. 
Věcné výhry budou výherci distribuovány a předávány ze strany Objednatele. 

 
 
5.7. Herní plán 

a. Dodavatel je povinen provozovat účtenkovou loterii podle parametrů/pravidel stanovených 
Objednatelem v závazném Herním plánu.  

b. Dodavatel bere na vědomí, že závazný Herní plán bude ze strany Objednatele vydán až po 
součinnosti s Dodavatelem. Herní plán, který byl součástí zadávacího řízení, bude doplněn 
ze strany Dodavatele, a to v části, kterou nebylo možné ze strany Objednatele bez 
součinnosti Dodavatele určit. Ze strany Objednatele budou doplněny konkrétní výhry 
(částky nebo určení věcných výher).  

c. Dodavatel se zavazuje poskytnout součinnost při přípravě závazného Herního plánu tak, 
aby závazný Herní plán byl vydán nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu 
této Smlouvy oběma Smluvními stranami.  

d. Změny závazného Herního plánu podléhají změnovému řízení dle této Smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že z jeho strany nedojde k jednostranné změně Herního plánu.  

 
 
 
5.8. Bezpečnost 

a. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost celého provozu účtenkové loterie a ochranu dat 
Hráčů, to vše v souladu s právními předpisy a všeobecně uznávanými bezpečnostními 
standardy (řada norem ISO/IEC 27000). Dodavatel je povinen zajistit poskytování 
Předmětu plnění zejména v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.  

b. Dodavatel bere na vědomí, že systém Finanční správy, ke kterému bude přistupovat pro 
ověřování zaevidování účtenky, je součástí kritické infrastruktury dle zákona č. 181/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), v platném znění (dále jen „zákona o kybernetické bezpečnosti“), a vyhlášky 
č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 
incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále jen „vyhláška o 
kybernetické bezpečnosti“). 

c. Dodavatel je povinen zajistit zejména tyto kritéria bezpečnosti:  
 zajistit efektivní systém pro řízení zranitelností v rámci poskytování Předmětu 

plnění; 
 využívat systém na sběr, archivaci a analýzu auditních záznamů; 
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 pravidelně monitorovat a testovat bezpečnost jím provozované infrastruktury, je-li 
využívána; pravidelně testovat bezpečnost webových a mobilních aplikací; zajistit 
bezpečné propojení účtenkové loterie s jinými systémy, které splňuje požadavky § 
25 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti; 

 řídit logický přístup do vlastní provozní infrastruktury, je-li využívána; 
 zadokumentovat plány na řešení incidentů, podle kterých bude postupovat; v této 

souvislosti se Dodavatel zavazuje veškeré incidenty bezodkladně hlásit 
Objednateli. 

 
 
5.9. Dodavatel se zavazuje, že nevylučuje-li to povaha věci, bude s Hráčem (uživatelem/účastníkem 

účtenkové loterie) komunikovat primárně prostřednictvím e-mailové zprávy, webové služby 
(webové stránky) nebo mobilní aplikace, kde se Hráči informace zobrazí. Dodavatel se zavazuje, 
že forma SMS zprávy bude využívána jen v povinně stanovených případech a v ostatních 
případech tehdy, není-li možné zvolit jiný komunikační kanál. 

5.10. Dodavatel je povinen v rámci zákaznické podpory vést a zpřístupnit databázi nejčastěji kladených 
dotazů (tzv. FAQ). 

5.11. Dodavatel je povinen na základě individuálního požadavku Objednatele poskytnout mu veškeré 
relevantní podklady související s vyřízením dotazu nebo požadavku v rámci zákaznické podpory za 
účelem provedení kontrolní činnosti. 

5.12. Dodavatel je povinen zajistit, že v rámci ověření funkčnosti poskytování Služby bude zajištěno 
testovací prostředí, které bude funkčně shodné s poskytování Služby v ostrém provozu. Testovací 
prostředí bude sloužit pro testování nových verzí a úprav Služby a před jejich nasazením do 
ostrého provozu. Testovací prostředí nemusí splňovat výkonové nároky Služby, ale postačuje 
testovací prostředí pro 200 hráčských účtů, 2000 účtenek a 20 současných uživatelů. Dodavatel se 
zavazuje, že Objednatel bude mít pro účely ověření funkčnosti možnost přístupu do tohoto 
testovacího prostředí. 

5.13. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s poskytováním Předmětu plnění dle této 
Smlouvy. K poskytnutí součinnosti na výzvu Dodavatele je Objednatel povinen reagovat 
neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů. 

5.14. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění jednotlivých částí Předmětu plnění 
prostřednictvím Kontaktních osob Objednatele. 

5.15. Dodavatel se zavazuje k odstranění vad Předmětu plnění neprodleně, jak je zjistí nebo jsou mu 
oznámeny.  

5.16. Dodavatel prohlašuje, že Předmět plnění bude bez právních vad, zejména nebude zatížen žádnými 
právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jakýkoliv jiný závazek ve 
prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání Předmětu plnění. V případě 
porušení tohoto závazku je Dodavatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového 
porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody zůstává nedotčeno. 

5.17. Dodavatel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému 
zásahu do práv třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je Dodavatel v plném rozsahu 
odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou 
náhradu škody zůstává nedotčeno.  

5.18. Dodavatel je povinen zajistit uchování veškerých dat vztahujících se k účtenkové loterii minimálně 
po dobu 10 let. V případě ukončení provozu účtenkové loterie nebo pro případ ukončení Smlouvy 
si Objednatel vyhrazuje právo požádat o předání veškerých dat nejpozději do 60 dnů ode dne 
ukončení provozu účtenkové loterie nebo ukončení Smlouvy; Dodavatel je v takovém případě 
povinen předat Objednateli nebo jím určené třetí osobě data ve strojově čitelném a seznatelném 
formátu ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení požadavku ze strany Objednatele. 

5.19. Pro případ, že by v důsledku poskytování Služeb došlo ke vzniku autorského díla a tato Smlouva 
nestanovuje jinak, poskytuje Dodavatel Objednateli k takto vytvořenému autorskému dílu časově a 
místně neomezené licenční oprávnění dle § 2358 Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) 
k užívání autorského díla všemi způsoby užití (vč. zveřejnění), a to ode dne jeho předání 
Objednateli. Dodavatel se zavazuje takovéto autorské dílo Objednateli předat nejpozději v den 
ukončení Smlouvy. Objednatel není povinen Licenci využít. Dodavatel dále poskytuje Objednateli 
oprávnění, v rozsahu práva nabytého touto Licencí, postoupit třetí osobě oprávnění k výkonu 
tohoto práva, a to rovněž všemi způsoby užití. Objednatel je oprávněn upravovat dílo, k němuž je 
poskytnuta Licence, sám či prostřednictvím třetích osob. Odměna za poskytnutí Licence dle tohoto 
článku je zahrnuta v Ceně dle čl. 6. Smlouvy. 
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6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné a včasné poskytování Předmětu plnění cenu v souladu 

s tímto článkem, přičemž ze strany Dodavatele bude účtována: 
a) paušální cena za poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy pro Objednatele, tj. 

souhrn odpovídajících částí Předmětu plnění (dále jen „dílčí Cena za Předmět plnění“), 
která bude uhrazena po skončení příslušného kalendářního měsíce, za který bylo plnění 
poskytnuto, a to na základě faktury řádně vystavené a doručené Dodavatelem; 

b) cena za prokazatelně vynaložené náklady za sms zprávy v rámci SMS brány spojené 
s poskytováním Předmětu plnění (dále jen „dílčí Cena za SMS“), která bude uhrazena po 
skončení kalendářního měsíce, v němž byly tyto prokazatelně vynaložené náklady 
uskutečněny, a to na základě faktury řádně vystavené a doručené Dodavatelem; 

c) cena za prokazatelně vynaložené poplatky související s převodem na platební účet v rámci 
České republiky spojené s poskytováním Předmětu plnění (dále jen „dílčí Cena za 
Poplatky“), která bude uhrazena po skončení kalendářního měsíce, v němž byly tyto 
prokazatelně vynaložené poplatky uskutečněny, a to na základě faktury řádně vystavené a 
doručené Dodavatelem; 
 
(všechny uvedené dílčí Ceny souhrnně označovány jako „Cena“). 
 

6.2. Souhrnná cena za jeden měsíc poskytování Předmětu plnění dle bodu 6.1. písm. a) Smlouvy pro 
Objednatele (souhrn odpovídajících částí Předmětu plnění) ke dni uzavření Smlouvy činí: 

bez DPH 1 032 785,00 Kč 

DPH 21 %     216 884,85 Kč 

včetně DPH 1 249 669,85 Kč 

 

Cena za zaslání 1 SMS zprávy dle bodu 6.1. písm. b) Smlouvy činí 0,62 Kč.  

 

Cena za vyplacení 1 výhry formou převodu na platební účet v rámci České republiky podle bodu 
6.1. písm. c) Smlouvy činí 1,67 Kč. 

 

6.3. Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, 
nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému a včasnému poskytování 
Předmětu plnění (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do 
místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů 
prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů Předmětu plnění, zajištění povinností dle 
zákona o kybernetické bezpečnosti, apod.). Součástí ceny Předmětu plnění jsou i služby a dodávky, 
které v Zadávací dokumentaci nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto 
odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné poskytování Předmětu 
plnění.  

6.4. K Ceně bude připočítána DPH dle sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu účinnosti Smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro Předmět plnění, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve 
Smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen 
účtovat sazbu DPH odpovídající zákonu o DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke 
Smlouvě. 

6.5. Cena bude hrazena na základě faktur vystavených Dodavatelem, přičemž Dodavatel je oprávněn 
vystavit první fakturu nejdříve den následující po dni podpisu Protokolu dle bodu 4.3 Smlouvy 
s doložkou „bez výhrad“.  
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6.6. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ a v případě, že jde o daňový 
doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Faktura musí dále obsahovat: 

a) specifikaci poskytnutého Předmětu plnění, která je předmětem fakturace; v případě 
Předmětu plnění spadajícího pod dílčí Cenu za SMS musí být v rámci specifikace poskytnut 
údaj o celkovém počtu odeslaných SMS;  v případě Předmětu plnění spadajícího pod dílčí 
Cenu za Poplatky musí být v rámci specifikace poskytnut údaj o celkovém počtu převodů na 
platební účet v rámci České republiky; 

b) Dílčí cenu fakturovanou na základě této Smlouvy Objednateli, a to ve členění v Kč bez DPH, 
DPH a cena v Kč včetně DPH; 

c) zakázkové číslo Smlouvy (uvedené v záhlaví Smlouvy), sloužící jako identifikátor platby; 

d) specifikace období, za které byla fakturovaná část Předmětu plnění poskytnuta;  

e) úplné bankovní spojení Dodavatele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu 
uvedenému v záhlaví Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. číslu účtu 
postupem dle Smlouvy řádně změněnému. 

6.7. Objednatel má právo fakturu Dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k 
prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z 
náležitostí nebo údajů nebo chybí-li některá z příloh. Ode dne doručení opravené či nové faktury 
běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. 

6.8. Objednatel je oprávněn v případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře bodu 6.6. písm. e) 
Smlouvy zaplatit fakturovanou částku na účet Dodavatele uvedený v záhlaví Smlouvy. 

6.9. Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl o tom, že Dodavatel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Pokud správce daně rozhodne, že 
Dodavatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Objednatele, a to do 
3 pracovních dnů od doručení takového rozhodnutí. Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem, 
může uhradit Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena 
Dodavateli až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

6.10. Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Poslední 
faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, musí být 
doručena Objednateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury 
doručené po tomto datu mohou být uhrazeny až po donastavení všech rozpočtových prostředků ve 
státní pokladně a lhůta splatnosti u nich počíná běžet až od 1. 2. následujícího kalendářního roku. 
Dodavatel bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí, že Objednatel není v takových případech v 
prodlení. 

6.11. Platby budou probíhat bezhotovostně v korunách českých. Aplikaci ustanovení § 1949 odst. 2 OZ 
Smluvní strany vylučují. 

7. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 
7.1. Změnovým řízením se rozumí postup pro zrušení nebo změnu  

vlastnosti/funkcionality/požadavku/parametru stávajících částí Předmětu plnění. Smluvní strany 
prohlašují, že si jsou vědomy skutečnosti, že změnové řízení musí probíhat v souladu se zákonem 
upravujícím zadávání veřejných zakázek. 

7.2. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnové řízení. Smluvní strany se 
zavazují vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, aby předmět změnového 
řízení akceptovali. 

7.3. Dodavatel se zavazuje bezplatně provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou 
navrhovaného změnového řízení z hlediska vhodnosti. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv 
Smluvní strany druhé Smluvní straně. 

7.4. Smluvní strany se zavazují v zásadních věcech uzavřít dodatek Smlouvy, kterým doplní do Smlouvy 
novou přílohu, jež bude obsahovat všechny schválené změny Předmětu plnění nebo jeho části za 
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období od posledního takového dodatku, resp. v případě prvního dodatku od účinnosti Smlouvy. 
Příloha Smlouvy dle tohoto bodu musí u každé změny Předmětu plnění nebo jeho části obsahovat 
alespoň: 

 Název a popis předmětu změnového řízení, včetně uvedení, kterých částí Předmětu 
plnění se dotýká; 

 Harmonogram realizace předmětu změnového řízení; 
 Dopad na součinnost Objednatele a Dodavatele; 
 Cenu za Předmět plnění, přičemž ke změně Ceny za Předmět plnění může dojít jen v 

případě snížení rozsahu Předmětu plnění a nově navržená Cena v této souvislosti bude 
mít oproti původní Ceně zápornou hodnotu. 

8. OCHRANA INFORMACÍ 
8.1. Obě Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k 

zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní informace“). 
Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

8.2. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace: 
a. veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli v souvislosti s plněním této Smlouvy, 

(pokud nejsou výslovně obsaženy ve zveřejňovaném znění Smlouvy); 
b. informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti, 
c. veškeré další informace, které budou Objednatelem či Dodavatelem označeny jako Diskrétní 

ve smyslu ustanovení § 218 ZVZ. 
8.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a. které je Objednatel povinen 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 je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 

informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

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

8.4. Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 
uvedené v bodě 7 odst. 7.2 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí 
Objednatele a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají 
Objednatele či plnění této Smlouvy. 

8.5. Dodavatel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému 
použití není bez předchozího písemného svolení všech dotčených Objednatelů oprávněn. 

8.6. Dodavatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu 
zavázán sám. 

8.7. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá ještě po dobu pěti (5) let od skončení Smlouvy bez ohledu na 
zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

8.8. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

8.9. Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným 
způsobem jednostranně ukončit. 

9. ŘEŠENÍ SPORŮ 
9.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 
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9.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné 
vyřešení těchto sporů. 

9.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena smírně do 60 dnů od okamžiku, kdy byla druhá Smluvní strana 
vyzvána k řešení sporu dle předchozího odstavce, dohodly se Smluvní strany, že spory vznikající ze 
Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky, a to 
v souladu s pravomocemi těchto orgánů. 

10. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 
10.1. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Dodavateli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z 

porušení Smlouvy Dodavatelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních 
pokut.  

10.2. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) v případě, že Dodavatel nezačne v souladu s bodem 4.1. Předmět plnění poskytovat nejpozději 

do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, vzniká 
Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 

b) v případě, že Dodavatel v souladu s bodem 4.2. nevyrozumí Objednatele o Termínu plnění 
nejméně 20 pracovních dnů předem nebo mu nepředvede funkčnost Předmětu plnění, vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 

c) v případě, že Dodavatel nezajistí povinnost stanovenou v bodě 5.4., v jejímž důsledku by došlo 
ke ztrátě informací, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč; 

d) v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4, 4.4.6., 
4.4.7., 4.5.1., 4.5.4., 4.6.2., 4.6.3., 4.7.3., 4.7.7., 4.8.2., 4.8.3., 4.8.4., 4.8.6., 4.8.13., 4.9.1, 5.1., 
5.2., 5.3., 5.8.a. nebo 5.19., vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč; 

e) v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.5.5. spočívající v zajištění 
povinnosti přijmout a napojit další registrační kanály k příjmu k ověřování a registraci účtenek od 
třetích stran, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč; 

f)  v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 5.18. spočívající v nepředání dat 
nebo jejich předání ve strojově nečitelném nebo pro Objednatele v neseznatelném formátu nebo 
jejich nepředání ve stanovené lhůtě, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč; 

g) v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.6.4. spočívající v předložení 
certifikace podle bodu 4.6.3. nejpozději v den podpisu Protokolu podle bodu 4.3. Smlouvy, vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč; 

h) v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.4.8., 4.5.2., 4.5.3., 4.6.5., 4.8.4. 
nebo 4.8.7. vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč; 

i) v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.7.8., 4.8.8. nebo 4.8.9. vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti; 

j)    v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 5.6.a. nebo 5.6.b. vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti; 

k)   v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.10.1., 4.10.2. nebo 4.10.3. 
vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti (za každou dílčí statistiku nebo údaje); 

l)  v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.6.6., 4.6.7. nebo 4.7.5.,  vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti; 

m) v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.4.9. nebo 5.11., vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti; 

n) v případě, že Objednatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.8.5., vzniká Dodavateli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč; 

o) v případě, že Objednatel poruší povinnost stanovenou v bodě 5.7.d. spočívající v jednostranné 
změně Herního plánu, vzniká Dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti; 
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p) v případě, že Objednatel poruší povinnost stanovenou v bodě 5.13. ve lhůtě 2 pracovních dnů, 
vzniká Dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti; 

q) v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran poruší závazek mlčenlivosti podle bodu 8., vzniká 
druhé Smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

 
10.3. Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Dodavatel oprávněn 

požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.  
10.4. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 7 dnů od doručení písemné výzvy povinné 

smluvní straně oprávněnou stranou. 
10.5. Vznik práva na smluvní pokutu nemá vliv na právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné 

výši.  
10.6. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků 

druhé Smluvní strany nebo v případě neposkytnutí požadované součinnosti (spolupráce), kterou je 
Smluvní strana dle Smlouvy povinna poskytnout.  

10.7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Smluvní strany povinnosti splnit závazek stanovený touto 
Smlouvou.  

10.8. Dodavatel odpovídá za veškeré škody způsobené Objednateli porušením svých povinností, 
porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a to v plné výši.  

10.9. Každá Smluvní strana se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé či hrozící překážky vylučující povinnost k náhradě škody dle § 2913 Občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto 
překážek. 

11. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 
11.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
11.2. Tato smlouva může být ukončena na základě vzájemné dohody, výpovědi či odstoupení od 

Smlouvy.  
11.3. Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen písemnou výpovědí bez udání 

důvodu s roční výpovědní dobou, která počne běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé 
Smluvní straně (tj. Objednatel doručí Dodavateli, Dodavatel doručí Objednateli), nestanoví-li 
vypovídající Smluvní strana pozdější začátek běhu výpovědní doby. Smluvní strany jsou oprávněny 
tuto Smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí 2 let ode dne podpisu Protokolu podle 4.3. Smlouvy 
oběma Smluvními stranami. 

11.4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně a 
z důvodů uvedených níže ve Smlouvě; důvod odstoupení musí být v odstoupení od Smlouvy 
výslovně uveden. 

11.5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a. bylo rozhodnuto o likvidaci Dodavatele; 
b. Dodavatel podal dlužnický insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku Dodavatele, nebo 

bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 
c. Dodavatel byl odsouzen za úmyslný trestný čin; 
d. v případě opakovaného (tj. nejméně druhého) porušení stejné povinností z této Smlouvy ze 

strany Dodavatele; 
e. v případě opakovaného porušení povinnosti Dodavatele, které nebude napraveno ani do 

10 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve 
výzvě stanovené), je-li náprava možná; 

f. v případě porušení povinnosti mlčenlivosti Dodavatelem; 
g. v případě, že Dodavatel nezačne poskytovat Předmět plnění ve lhůtě 180 kalendářních 

dnů ode dne podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami; 
h. v případě, že Dodavatel porušil povinnost stanovenou v bodě 4.6.4. nebo po dobu trvání 

Smlouvy bude zjištěno, že Dodavatel porušil povinnost stanovenou v bodě 4.6.3.; 
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i. v případě, že Dodavatel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.5.5. spočívající v zajištění 
povinnosti přijmout a napojit další registrační kanály k příjmu k ověřování a registraci 
účtenek od třetích stran. 

11.6. Dodavatel je povinen Objednateli písemně oznámit, že nastala skutečnost uvedená v bodě 10 odst. 
10.5 písm. a) až c), a to do 3 dnů od okamžiku, kdy se o tom dozvěděl, 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.  

11.7. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech podstatného porušení 
Objednatelem: 
a. bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury o více než 

30 kalendářních dní; nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen; 
b. v případě opakovaného prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti Dodavateli 

po prokazatelném doručení písemné výzvy Dodavatele o více než 10 pracovních dnů od 
uplynutí lhůty k poskytnutí součinnosti.  

11.8. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
neposkytnutého Předmětu 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. 

11.9. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek 
založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co 
si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele 
o odstoupení od této Smlouvy. 

11.10. Ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklého na základě této 
Smlouvy, ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po ukončení Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1. Jakékoliv úkony směřující ke zrušení této Smlouvy nebo její části a oznámení o změně bankovních 

údajů musí být doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo 
jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna 
písemně v českém jazyce a doručena osobně, poštou prostřednictvím datové schránky či kurýrem 
na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně označení jménem příslušné Kontaktní osoby) nebo na 
jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v 
konkrétním případě stanoveno jinak. 
 

Objednatel: 
Název: Ministerstvo financí  
Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 
K rukám: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. 
Datová schránka: xzeaauv 

 
Dodavatel: 

Název: Wincor Nixdorf s.r.o. 
Adresa: Siemensova 2, Praha 13 – Stodůlky, PSČ 155 00 (doručovací adresa) 
K rukám: Mgr. Zuzana Glacová 
Datová schránka: imkbz3n 

 

12.2. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení příslušné 
Smluvní straně. 
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12.3. Smluvní strany se dohodly na určení kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Kontaktní 
osoba“). Kontaktní osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Smlouvy, zejména 
k jednáním týkajícím se změnového řízení, techhnických a provozních věcí a pro podpis Oznámení, 
s výjimkou oznámení o změně bankovních údajů, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že Smluvní 
strana má více Kontaktních osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Kontaktních 
osob v kopii. Kontaktní osoby jsou uvedeny v Příloze č. 3. 

12.4. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní 
strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně oznámit dotčené 
Smluvní straně v souladu s bodem 12.1 (tj. Objednatel Dodavateli a Dodavatel Objednateli). 
Účinnost oznámení o změně nastává třetím pracovním dnem od doručení tohoto oznámení příslušné 
Smluvní straně.  

12.5. Smluvní strany se dále dohodly na určení odpovědných osob pro věci smluvní (dále jen „Odpovědná 
osoba pro věci smluvní“), které jsou oprávněny ke změně Smlouvy, zrušení Smlouvy (a to i 
částečnému), nebo změně bankovních údajů. Odpovědnou osobou pro věci smluvní je za 
Objednatele ministr financí nebo náměstek pro řízení sekce 05, za Dodavatele Dodavatel sám (je-li 
fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Dodavatele, příp. prokurista, a to dle způsobu 
jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s 
písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě. Odpovědné osoby pro věci 
smluvní mají současně všechna oprávnění Kontaktních osob. Kontaktní údaje vybraných 
Odpovědných osob pro věci smluvní jsou uvedeny v Příloze č. 3. 

12.6. Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh) bude v elektronické podobě 
zveřejněna v registru smluv, na internetových stránkách Objednatele, na profilu Objednatele ve 
smyslu zákona upravujícího zadávání veřejných zakázkách, a dále v souladu s povinnostmi 
vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že 
Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv. 

12.7. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává 
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, 
nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto 
ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se 
svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

12.8. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, 
nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo 
práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv 
jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která 
takové vzdání se činí. 

12.9. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu dotčené Smluvní strany postoupit Smlouvu, 
jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, 
ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

12.10. Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou 
dodatku, datovány a podepsány dotčenými Smluvními stranami s podpisy dotčených Smluvních 
stran na jedné listině.  

12.11. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou, nebo upravené jen částečně se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. 

12.12. Právní vztahy vznikající z této smlouvy jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek 
platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Vídeňská Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží je z aplikace vyloučena. 

12.13. Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

12.14. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
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12.15. Tato Smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu v jazyce českém, z nichž 
Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě (2) vyhotovení. 

12.16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace účtenkové loterie 
Příloha č. 2 – Herní plán 
Příloha č. 3 – Kontaktní osoby 
Příloha č. 4 – Protokol 

 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní 
připojují svoje podpisy. 

 

 
Za Objednatele: 
V Praze dne ____________ 

 Za Dodavatele: 
V Praze dne ___________ 

   

Česká republika – Ministerstvo 
financí 

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.  

Wincor Nixdorf s.r.o. 
Ing. Roman Kotora 

 

 

Wincor Nixdorf s.r.o. 
Stanislav Zrcek, MBA 
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