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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 (dále jen „Smlouva“)

Obchodní firma: 	Mgr.Cyril Sochor
Se sídlem:		Štichova 668/46, 149 00 Praha 4 - Háje
IČ:	71679430
DIČ:	CZ71679430
Bankovní spojení a číslo účtu:	xxxxx
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Obchodní firma:	České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum
Se sídlem:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
Zastoupená: 	Ing. Markem Kalikou, Ph.D., ředitelem VIC ČVUT
IČ: 		68407700
DIČ:		CZ68407700
Bankovní spojení a číslo účtu:	xxxxx
(dále jen „Objednatel“)
(dále též společně jako „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
PROHLÁŠENÍ STRAN
Uvedené Smluvní strany prohlašují, že se samy přesvědčily o identitě druhé Smluvní strany, taktéž že její označení uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídá aktuálnímu stavu, že je jim známa nesporná totožnost a řádné oprávnění osob jednajících za druhou Smluvní stranu k tomuto jednání a zároveň si vzájemně prohlásily, že tyto údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku. Zároveň prohlašují, že uzavření této Smlouvy je v souladu se zákonem předepsanými či interně stanovenými pravidly, jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných Smluvních stran.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato Smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Spolupráce na rozvoji backendových částí aplikací informačního systému ČVUT (2021 – 2023)“, zadávané Objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).
	Objednatel má dle § 2587 Občanského zákoníku zájem na realizaci předmětu Smlouvy.
	Poskytovatel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout Objednateli činnosti, které jsou blíže specifikovány v článku 2 této Smlouvy.
	Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Smluvními stranami souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se zavazuje poskytnout na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby v oblasti rozvoje backendových části aplikací informačního systému ČVUT, a to zejména systému mobilit, studijního systému a dalších dle potřeb Objednatele, vyvinutých v technologii JAVA. Služby budou poptávány ad-hoc dle potřeb Objednatele a mohou zahrnovat zejména:
	spolupráci na vývoji backendových části aplikací informačního systému ČVUT,

zpracování analytických podkladů, návrh a realizace datových struktur a rozhraní,
návrh, vývoj, testování backendových části aplikací,
konzultace a spolupráci s týmy databází a frontendu při realizaci aplikací.
	Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost, poskytnuté služby akceptovat a zaplatit za ně níže sjednanou odměnu.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je sídlo a prostory Objednatele.
	Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy. Smlouva bude ukončena uplynutím 24 měsíců nebo vyčerpáním částky 2.000.000,– Kč bez DPH za předmět plnění, dle toho, která skutečnost nastane dříve.
ODMĚNA POSKYTOVATELE
Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za služby specifikované v článku  \* MERGEFORMAT 2 této Smlouvy hodinovou sazbu ve výši:
825,- Kč / hod bez DPH (slovy osmsetdvacetpětkorunčeských)
173,25 Kč / hod DPH v zákonné výši (slovy stosedmdesáttřikorunčeskýchdvacetpěthaléřů)
998,25 Kč / hod včetně DPH (slovy devětsetdevadesátosmkorunčeskýchdvacetpěthaléřů) 
	Součástí odměny jsou veškerá plnění a náklady Poskytovatele související s předmětem Smlouvy. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale Poskytovatel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné a s předmětem Smlouvy bezpodmínečně souvisí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Právo fakturovat vzniká Poskytovateli po ukončení každého kalendářního měsíce, v němž byly služby poskytovány. 
	Vyúčtování odměny dle článku 4 provede Poskytovatel na základě daňového dokladu – faktury splňující veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména náležitosti uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat název a datum podpisu Smlouvy, číslo účtu Poskytovatele a specifikaci plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy.
	Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli do e-mailové schránky 
faktury@vc.cvut.cz.
	Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která byla vystavena před vznikem práva fakturovat dle článku 5.1 nebo která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté ve Smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení Objednateli.
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
Objednatel neposkytuje zálohové platby.
	Poskytovatel nese odpovědnost za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
Poskytovatel je povinen poskytovat služby poctivě a s odbornou znalostí a pečlivostí podle svých schopností. Je povinen přitom použít každého prostředku, jenž je nezbytný pro poskytování služeb. 
	Poskytovatel je povinen řídit se pokyny Objednatele. Od těchto pokynů se Poskytovatel může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Objednatele a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu. 
	Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit jen tehdy, když na něm Objednatel bude i přes upozornění trvat. 
	Poskytovatel je povinen podat Objednateli na jeho žádost zprávy o postupu v rámci poskytování služeb.
	Poskytovatel přeruší poskytování služeb pro Objednatele dle této Smlouvy, bude-li o to písemně požádán osobami oprávněnými zastupovat Objednatele.
	Poskytovatel se v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů stane osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a plnit veškeré povinnosti, které mu jsou tímto zákonem uloženy. Tímto nejsou dotčeny ostatní povinnosti Objednatele vyplývající ze Smlouvy.
	Poskytovatel se zavazuje, že bude na žádost Objednatele spolupracovat či poskytne součinnost dalším dodavatelům Objednatele.
	Objednatel je povinen v případě potřeby vystavit Poskytovateli plnou moc.
Objednatel je povinen předat řádně a včas Poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace nezbytné k věcnému plnění Smlouvy. Výjimku tvoří informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má zajistit Poskytovatel v rámci poskytování služeb pro Objednatele.
Objednatel je povinen udělovat pokyny Poskytovateli s dostatečným časovým předstihem tak, aby Poskytovateli byla poskytnuta přiměřená doba k řádnému a včasnému plnění této Smlouvy.
Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Poskytovatele a poskytovat mu během plnění Smlouvy další součinnost. Zejména Objednatel musí určit kontaktní osobu oprávněnou zastupovat Objednatele při plnění Smlouvy, v případě potřeby zajistit přístup do provozoven a poučit zaměstnance, či jiné osoby jím pověřené, o neprodleném předání informací a dokumentů, které souvisejí s plněním předmětu Smlouvy, osobě oprávněné zastupovat Poskytovatele.
Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy takovým způsobem, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, nebo jimi pověřených osob, nebo statutárního orgánu Smluvních stran.
OCHRANA INFORMACÍ
Smluvní strany prohlašují, že zavážou k mlčenlivosti všechny své zaměstnance či další osoby zmocněné, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.
	Veškeré materiály (soubory, výtisky, dokumenty), které jsou Objednatelem označeny jako důvěrné, přebírá Poskytovatel, spolu s jejich seznamem, oproti vlastnoručnímu podpisu nebo elektronicky takovým způsobem, který je prokazatelný.
Poskytovatel dostane od každého materiálu, který je označen jako důvěrný, takový počet kopií, který je dostačující k poskytování služeb pro Objednatele. Poskytovatel není (kromě záložních kopií elektronických souborů) oprávněn pořizovat kopie z materiálů převzatých od Objednatele.
Poskytovatel musí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s poskytováním služeb, případně o skutečnostech týkajících se předmětu činnosti Objednatele. Poskytovatel je povinen k ochraně informací zavázat i další osoby, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této Smlouvy.
Pro ochranu informací, které nejsou výslovně Smluvními stranami označeny jako důvěrné, platí obecná úprava o ochraně obchodního tajemství.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY
Nedodrží-li Objednatel splatnost faktury, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení.
	V případě porušení závazku mlčenlivosti nebo ochrany důvěrných informací vyplývajících z článku  \* MERGEFORMAT 7 této Smlouvy má druhá Smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši až do 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Splatnost smluvní pokuty je stanovena do 30 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení.
	Smluvní strany sjednávají, že výši smluvních pokut uvedených v této smlouvě považují za přiměřenou.
	Objednatel je povinen nahradit Poskytovateli škodu, která mu vznikla v souvislosti s poskytováním služeb.
Náhrada újmy, výslovně neupravená touto Smlouvou, se řídí platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
	Poskytovatel neodpovídá za újmu, která vznikla tím, že od Objednatele obdržel nevhodné podklady, informace a data a pokud by došlo k prodlení ze strany Objednatele.

ZÁNIK SMLOUVY
Závazky Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikají:
	splněním,
	vzájemnou dohodou Smluvních stran,
	odstoupením od Smlouvy,

ze zákona.
	Ve všech případech zániku Smlouvy je Poskytovatel povinen zařídit ještě vše, co nesnese odkladu, dokud Objednatel nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.

Smluvní strany mohou ukončit platnost Smlouvy písemnou dohodou.
	Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této Smlouvy je možné pouze v případech stanovených právními předpisy České republiky či touto Smlouvou. Za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem, které opravňují Objednatele k odstoupení od této Smlouvy, se považuje, porušuje-li Poskytovatel závažným způsobem právní předpisy či pokud Poskytovatel neposkytne služby ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednavatelem k poskytnutí služeb. Pokud jedna Smluvní strana odstupuje od Smlouvy, potom je dle této Smlouvy povinna tuto skutečnost sdělit druhé Smluvní straně písemně. Toto sdělení musí označovat okolnost resp. důvod, pro nějž Smluvní strana odstupuje od Smlouvy a přesná citace ustanovení Smlouvy nebo právního předpisu, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné mimo případů, kdy právo odstoupit od Smlouvy vyplývá přímo ze zákona. Sdělení o odstoupení od Smlouvy musí obsahovat prohlášení, že smluvní strana odstupuje od Smlouvy až okamžikem marného uplynutí dodatečné přiměřené lhůty stanovené k odstranění porušení, které je důvodem odstoupení, je-li to vzhledem k povaze porušené povinnosti možné. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé Smluvní strany. 
	V případě odstoupení či výpovědi Smlouvy jsou Smluvní strany povinny ve lhůtě 15 dnů od řádného odstoupení od Smlouvy či uplynutí výpovědní lhůty vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této Smlouvy. Poskytovateli přísluší poměrná výše odměny dle článku 4 odpovídající dosud poskytnutým službám.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
	Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
Smluvní strany mají zájem především na smírném řešení sporu. Nebude-li možné vyřešit spor smírnou cestou, je dána příslušnost věcně a místně příslušného soudu v České republice dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 
	Poskytovatel odpovídá za dodržování předpisů BOZP vyplývajících z povahy jeho prací.
	Kontaktními osobami Smluvních stran jsou:

za Objednatele:
jméno a příjmení:	xxxxx
telefon: 	xxxxx
e-mail: 	xxxxx
za Poskytovatele: 	
jméno a příjmení:	Mgr.Cyril Sochor
telefon: 	xxxxx
e-mail: 	xxxxx
	Kontaktní osoby jsou oprávněny předávat a přebírat předmět Smlouvy. Kontaktní osoby nejsou oprávněny měnit či rušit smluvní vztahy vyplývající z této Smlouvy.
	V případě změny kontaktních osob je Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně ohlásit druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
	Objednatel je oprávněn uveřejnit na svém profilu text Smlouvy (§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), za předpokladu, že uveřejnění nebrání zvláštní právní předpis.

DODRŽOVÁNÍ DŮSTOJNÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK
Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
	Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno Poskytovatelem či jeho poddodavatelem. 
	Poskytovatel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
	Poskytovatel je povinen před zahájením plnění a po jeho ukončení předložit čestné prohlášení, v němž uvede, že všechny osoby podílející se na předmětu smlouvy jsou či byly vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy (je-li relevantní). Poskytovatel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této Smlouvy prováděno Poskytovatelem či jeho poddodavatelem. 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Poskytovatele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět plnění, přičemž Poskytovatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a opačné straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, či jinou formou registrovaného poštovního styku, na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, nebude-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení se  považují za doručená uplynutím desátého (10.) dne po jejich prokazatelném odeslání. 
	Změny a doplňky této Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž každá ze Stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy Strany druhé.
Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají v platnosti a účinnosti. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
	Smluvní strany, vědomy svých závazků vyplývajících z této Smlouvy a v úmyslu být touto Smlouvou plně vázány, potvrzují tímto její pravost podpisy osob řádně oprávněných jednat za příslušnou Stranu a současně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána po vzájemné shodě o jejích náležitostech. Dále potvrzují, že si tuto Smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu, souhlasí s ní a nemají proti ní výhrad. Svými podpisy potvrzují, že Smlouva je jejich projevem pravé, svobodné a vážné vůle a že ji neuzavřely v omylu ani pod pohrůžkou násilí. Na důkaz pravosti Smluvní strany opatřují tuto Smlouvu podpisy oprávněných osob, které garantují, že jsou plně oprávněny tuto Smlouvu za Smluvní strany platně uzavřít.


V Praze dne 22.9.2021			                            V Praze dne 18.9.2021
___________________________				___________________________
Objednatel						Poskytovatel
Ing. Marek Kalika, Ph.D.					Mgr.Cyril Sochor 
ředitel Výpočetního a informačního centra		
České vysoké učení technické v Praze			

