Č.j. Objednatele: MV-114083-74/SIK6-2017
Č.j. Poskytovatele:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřena
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)
Článek I.
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa:
Olšanská 2, Praha 3, PSČ 130 27
IČO:
00007064
DIČ:
CZ00007064
Zastoupená:
Ing. Františkem Varmužou,
ředitelem odboru centrálních informačních systémů
Bankovní spojení:
3605-881/0710
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Datová schránka:
6bnaawp
(dále jen „Objednatel“)
a
Amos Software spol. s r. o.
Sídlo:
Štěpánská 39, 110 00 Praha 1
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20637
IČ:
47548321
DIČ:
CZ47548321
Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu:
442212/5500
Zastoupená
Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
3immb82
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) na
straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní
strany“)
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Článek II.
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena mezi smluvními stranami pod názvem „Přechodné zajištění podpory
a maintenance konverzního nástroje pro převod dokumentů do formátů PDF v elektronické
spisové službě“.
2. Smluvní strany prohlašují, že účelem této smlouvy je zajištění služeb dále specifikovaných
v této smlouvě.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
Článek III.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se podpisem této smlouvy zavazuje:
a) poskytnout Objednateli 2 CPU licence AEM Forms ke Konverznímu nástroji pro převod
dokumentů do formátu PDF/A (dále jen „Konverzní nástroj“), jakož i ke všem součástem
Konverzního nástroje, v rozsahu nezbytném pro provoz Konverzního nástroje v produkčním
a testovacím prostředí v informačním systému elektronické spisové služby (dále jen
„eSSL“).
b) poskytnout Objednateli služby maintenance, technické podpory a údržby pro licence
poskytnuté dle Článku III., písmeno a).
2.

Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu předmětu plnění,
a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.
Článek IV.
Způsob, termín a místo poskytování služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli plnění podle
této smlouvy:
- plnění podle ustanovení článku III. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy je Poskytovatel
povinen poskytnout Objednateli licence, služby maintenance, technické podpory a údržby
ke Konverznímu nástroji na období 4 měsíců od ukončení smlouvy původní. č.j. MV114083-22/SIK6-2017;
2. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat s potřebnou odbornou péčí, podle
svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit
zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, pokud tyto nejsou
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo zájmy Objednatele. V případě
nevhodných pokynů Objednatele je Poskytovatel povinen na nevhodnost těchto pokynů
Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Poskytovatel odpovědnost za vady
a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednateli a/nebo třetím osobám vznikly.
3. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat v souladu s platnými právními
předpisy a s dalšími normami souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
4. Předmět plnění musí být realizován řádně a včas bez faktických a právních vad.
5. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na
plnění podle této smlouvy.
6. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému plnění
povinností Poskytovatele podle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje požádat včas
Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této smlouvy. Poskytovatel je
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v případě potřeby oprávněn v průběhu realizace předmětu plnění této smlouvy požádat
Objednatele o konzultační schůzku. O průběhu konzultační schůzky bude učiněn písemný
záznam podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.
7. K provedení předmětu plnění poskytne Objednatel Poskytovateli veškerou jemu dostupnou
dokumentaci. Je-li to s přihlédnutím na povahu předmětu plnění nezbytné, zajistí Objednatel
pracovníkům Poskytovatele přístup na příslušná pracoviště Objednatele. Poskytovatel se
zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy.
8. Místem plnění je pracoviště odboru centrálních informačních systémů Objednatele na adrese
Praha 3, Olšanská 2.
9. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat služby v místě plnění podle odst. 8 tohoto
článku smlouvy, přičemž veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Poskytovateli v souvislosti
s poskytováním služeb podle této smlouvy jsou již zahrnuty v ceně poskytovaných služeb.
Článek V.
Cena a platební podmínky
1.

Smluvní strany se dohodly, že celkové maximální finanční plnění za sjednanou dobu
4 měsíců, za služby poskytnuté řádně ve sjednané kvalitě podle této smlouvy je ve výši
286 000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesátšest tisíc korun českých) bez DPH, (346 060,- Kč (slovy:
třistařčtyřicetšest tisíc šedesát korun českých) s DPH, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž
sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2.

Cena konkrétního plnění poskytnutého Poskytovatelem podle této smlouvy bude
Objednatelem hrazena výhradně na základě faktury – daňového dokladu vystaveného
Poskytovatelem v souladu s touto smlouvou a doručeného Objednateli služby. Smluvní strany
se dohodly, že cena bude Poskytovateli uhrazena na základě jediné faktury po uplynutí doby
plnění smlouvy.

3.

Platba za plnění předmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
Poskytovatele na základě faktury.

4.

Faktura (daňový doklad) vystavená Poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené
právními předpisy, číslo jednací smlouvy obou smluvních stran a dále vyčíslení služby bez
DPH, zvlášť DPH a cenu služby včetně DPH. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat
označení (faktura), výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihaléře
nahoru. Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie).

5.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručení faktury Objednateli na kontaktní adresu Objednatele. Cena za
poskytnutou službu se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny za
poskytnutou službu z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele
uvedeného ve smlouvě.

6.

Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny poskytnutých
služeb.

7.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
jestliže neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo není-li doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu
vrácení nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je v případě vrácení faktury
povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo
vyhotovit fakturu novou; oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová
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lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo
nově vystavené faktury Objednateli.
Článek VI.
Práva duševního vlastnictví
1.

Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování služeb neporuší práva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv
průmyslového vlastnictví. Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady,
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku
uplatnění práv třetích osob vůči Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti
Poskytovatele podle předchozí věty.

2.

Bude-li výsledkem nebo součástí poskytování služeb i dílo, které je předmětem autorských
práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi,
poskytuje Poskytovatel jako autor ode dne předání díla na neomezenou dobu Objednateli pro
území celého světa nevýhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném
rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně předmětu plnění.
Objednatel není povinen licenci využít.
Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od Objednatele nebo o Objednateli či jeho zaměstnancích
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu.
2. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby,
které se budou podílet na poskytování plnění Objednateli podle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění
podle této smlouvy, odpovídá Poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek X.
Komunikace mezi smluvními stranami
1.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

2.

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

3.

Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví této
smlouvy, nebo telefonem, faxem, elektronickou poštou, nebo prostřednictvím svých
oprávněných osob.
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4.

Smluvní strany jsou oprávněny jimi jmenované oprávněné osoby změnit, přičemž změna je
účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně.
Jména oprávněných osob Objednatele:

Jména oprávněných osob Poskytovatele:

5.

6.

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 podobě a druhé smluvní
straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného
poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, není-li touto smlouvou
stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
Oznámením v písemné podobě se rozumí doručení oznámení druhé Smluvní straně buď
v papírové formě, nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument ve formátu MS Word,
nebo PDF na dohodnutém médiu.
Článek XI.
Ostatní ujednání

1.

Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

2.

Poskytovatel je povinen dokumenty související se poskytováním služeb podle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období a to zejména pro účely
kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3.

Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb
podle této smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a
to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních
orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu
kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

4.

Poskytovatel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5.

Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Poskytovatel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6.

Žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství. Objednatel je tak oprávněn
znění smlouvy v plném rozsahu zpřístupnit třetí osobě a v souladu s ustanovením § 147a odst. 1
zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků uveřejnit na profilu
Objednatele.
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7.

Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2.

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran prostřednictvím písemných
a číselně označených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3.

Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou
řešeny pokud možno nejprve smírnou cestou – dohodou. Smluvní strany se dohodly, že
nedojde-li k dohodě, místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud
příslušný podle místa sídla Objednatele.

4.

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé
smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností podle této
smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty podle této
smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

5.

Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo
neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních
ustanovení této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, ve formátu pdf, a elektronicky podepsána
oběma smluvními stranami.

6.
7.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě
své podpisy.

Za Objednatele dne (dle datumu el. podpisu):

_____

_____

Za Poskytovatele dne (dle datumu el. podpisu):

_

Ing. František Varmuža
ředitel odboru centrálních informačních systémů
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_
Martin Škorpil
na základě plné moci

