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Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2358  
a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“), 

 

 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Se sídlem:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

ID datové schránky:  6bnaawp 

IČO:    00007064 

Zastoupená:  Mgr. Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky 

Zástupce pro věcná jednání:  Mgr. Luboš Šafránek  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

inQool a.s.  

Se sídlem:   Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

ID datové schránky:  

IČO:    

DIČ:    

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6125 

Zastoupená:   Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členy představenstva 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Tibor Szabó  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“). 
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Článek I 

PREAMBULE 

Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem na základě výsledků zadávacího 
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybudování, provoz a další 
rozvoj Informačního portálu pro cizince“, systémové číslo NEN: N006/21/V00018522, 

evidenční číslo ve VVZ: Z2021-015788 (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) formou otevřeného řízení. Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen „Nabídka“). 

Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, 
jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu 
s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší 
možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. 
Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této 
Smlouvě a jejích přílohách. 

Veřejná zakázka je spolufinancována z Národního programu Azylového, migračního  
a integračního fondu/Fondu pro vnitřní bezpečnost v rámci projektu „Využití interkulturních 
pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací 
cizincům ze třetích zemí“, registrační číslo: AMIF/21/01, (dále jen „Projekt“). Z toho 

vyplývají povinnosti pro Objednatele a Dodavatele týkající se plnění této Veřejné zakázky. 
Dodavatel toto bere na vědomí a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající ze 
spolufinancování plnění této zakázky. 

 

Článek II 

ÚČEL SMLOUVY 

1. Účelem této Smlouvy je zhotovení informačního systému s názvem Informační portál pro 
cizince (dále jen „IP“), včetně zajištění jeho další správy, provozu, přesunů a rozvoje.  
IP je založen na konfigurovatelném redakčním systému (CMS) s jeho všemi běžnými a několika 
dalšími doplňkovými funkcionalitami – modulem pro správu profilů uživatelů (cizinců) včetně 
integrací na okolní systémy, modulem rezervací osobních setkání, modulem interaktivního 
průvodce návštěvníka, modulem formulářového řešení, modulem pro správu znalostní báze, 
modulem pro správu komunikace s uživateli. 

2. Účelem této Smlouvy je dále zajistit Objednateli oprávnění k užití a jakékoliv změně  
IP nebo jeho části bez potřeby dalšího souhlasu či licence Dodavatele či jiných osob (vyjma 
těch, které byly uděleny touto Smlouvou), a to v rozsahu, jenž je potřebný pro řádné užívání  
a rozvoj IP Objednatelem a dalšími subjekty a plnění povinností Objednatele při provozování 
IP stanovených příslušnými právními předpisy. 

3. IP bude provozován v datových centrech Objednatele nebo zajištěných Objednatelem. 
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Článek III 

PŘEDMĚT SMLOUVY – DODÁVKA IP  

1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit, na svůj náklad a nebezpečí, pro Objednatele 
Dílo v rozsahu a dle požadavků specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami, přičemž 
Dílo nesmí být v rozporu se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, s Nabídkou a s 
dokumenty dodanými Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou – tj. zejména s akceptovaným 
Prováděcím projektem, akceptovanými analýzami v 2. etapě Díla, a to tak jak je stanoveno i 

v dalších ustanoveních této Smlouvy. 

2. Dodavatel se zavazuje Dílo předat po jednotlivých etapách, jak jsou definovány v Příloze č. 7 

Smlouvy. 

3. Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost nezbytnou pro 
zhotovení Díla, případně postupovat v koordinaci s třetími osobami, které určí Objednatel. 
Bližší podmínky poskytování součinnost jsou uvedeny v čl. VII odst. 1 písm. c) Smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu za řádně a včas zhotovené Dílo,  
a to za podmínek dále stanovených touto Smlouvou. 

5. Dodavatel se zavazuje zabezpečit zajištění Projektového řízení minimálně v rozsahu 

definovaném v kapitole č. 6 Přílohy č. 8 této Smlouvy (Šablona Prováděcího projektu). 

6. Veškeré prostředky potřebné pro dodávání, vývoj IP, zřízení a provoz vývojového prostředí si 
zajišťuje Dodavatel. Objednatel tyto prostředky neposkytuje. 

 

Článek IV 

PŘEDMĚT SMLOUVY – SLUŽBY SPRÁVY A PROVOZU IP 

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby správy a provozu IP dle požadavků 
uvedených v Příloze č. 3 a 4 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Služby správy a provozu 
IP se budou poskytovat průběžně bez nutnosti výzvy po dobu trvání této Smlouvy, která  
se ve vztahu k poskytování Služeb správy a provozu IP uzavírá na dobu 60 (šedesáti) měsíců 
od závěrečné akceptace Díla (viz čl. VI odst. 2 této Smlouvy, kdy tento termín je dále v textu 

této Smlouvy označován jen jako „Závěrečná akceptace Díla“). Objednatel se zavazuje 

zaplatit Dodavateli cenu za Služby správu a provoz IP (nebo její poměrnou část) za podmínek 
uvedených dále v této Smlouvě. 

2. Dodavatel se zavazuje poskytovat: 

(a) veškeré služby související s poskytováním správy a provozu IP, jakožto významného 
informačního systému dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních 
systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu  
s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů (dále jen „ZKB“), ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č. 82/2018 
Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
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opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, ve 
znění pozdějších předpisů, 

(b) součinnost při kontrole plnění požadavků ZKB Národním bezpečnostním úřadem (dále jen 
„NBÚ“) a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen 
„NÚKIB“) a auditory Objednatele,  

(c) odstranit bezúplatně nedostatky související s poskytováním služeb správy a provozu dle 
této Smlouvy zjištěné při kontrole plnění požadavků ZKB, NBÚ nebo auditory 
Objednatele, vznikly-li z důvodů na straně Dodavatele. 

3. Pro akceptaci Služeb správy a provozu se přiměřeně použijí ustanovení čl. IX (především odst. 
17., 18., 19.) této Smlouvy. 

4. Lhůty pro odpověď a lhůty pro řešení Incidentů jsou uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
Závažnost Incidentu sdělí Objednatel Dodavateli vždy v Oznámení Incidentu. Dodavatel  

je oprávněn ve lhůtě uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy reagovat na určení závažnosti 
Incidentu ze strany Objednatele a případně závažnost Incidentu či samotnou existenci Incidentu 

rozporovat, vždy však s uvedením konkrétní argumentace. Smluvní strany preferují dohodu 
ohledně samotné existence Incidentu, jakož i ohledně zařazení Incidentu do kategorie vzhledem 

k její závažnosti. Nedojde-li k dohodě Smluvních stran, je Dodavatel povinen vyřešit Incident 

dle kategorie určené Objednatelem. Kategorizace Incidentů je popsána v Příloze č. 3 Smlouvy. 

5. Řešení Incidentů bude prováděno prostřednictvím dálkového přístupu; nebude-li takové 
odstranění Incidentu možné, budou Incidenty odstraňovány v prostorách Místa plnění. 

6. Pokud Dodavatel neposkytne řádně a včas Služby správy a provozu IP, jak uvedeno shora, je 
Objednatel oprávněn sám na náklady Dodavatele provést služby správy a provozu IP, včetně 
vyřešených Incidentů a souvisejícího zásahu do kódu počítačového programu dle příslušného 
ustanovení této Smlouvy týkajícího se licencí. Součástí vyřešení Incidentu je i náprava dopadů 
vzniklých v důsledku Incidentu. 

7. Veškeré zásahy do systému v rámci Služeb správy a provozu IP budou prováděny pomocí 
zvláště k tomuto účelu přidělenému účtu. Dodavatel nesmí používat administrátorské účty 
Objednatele pro ladění a zkoušení funkčnosti systému. Pro účely ladění a zkoušení funkčnosti 
systému budou vyhrazeny speciální účty (plán). Testování musí být prováděno v testovacím 
prostředí odděleném od produkčního prostředí. 

8. Dodavatel ani poddodavatel Dodavatele nesmí zasahovat do obsahu dat zpracovávaných  
za pomoci systému, jakýchkoliv dat Objednatele a ani provést zásah, který by ovlivnil či mohl 
ovlivnit funkcionalitu HW či jiného SW (odlišného od systému) využívaného systémem nebo 
pracovních stanic uživatelů systému připojených k systému prostřednictvím Internetu.  
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Článek V 

PŘEDMĚT SMLOUVY – ROZVOJ IP A PŘESUNY IP 

1. Rozvoj IP – Objednatel je oprávněn kdykoliv v období od akceptace 2. etapy Díla do okamžiku 
ukončení poskytování služeb správy a provozu IP v souladu s čl. IV této Smlouvy písemně 
požádat, a to i opakovaně, Dodavatele o poskytnutí Rozvoje IP nebo o poskytnutí dalších 

dodávek nebo služeb týkajících se systému, které dle této Smlouvy nejsou součástí Dodávky 
IP, Správy a provozu IP nebo Přesunů IP. 

2. Rozsah Rozvoje IP je stanoven v celkové výši 500 (pět set) člověkodnů, tj. 4 000 (čtyři tisíce) 
člověkohodin, které budou čerpány na základě požadavků Objednatele v průběhu poskytování 
služeb správy a provozu IP. Objednatel není povinen čerpat Rozvoj IP v tomto sjednaném 
rozsahu, avšak Dodavatel se zavazuje k jeho poskytnutí ve sjednaném rozsahu, bude-li to 

Objednatel požadovat. 

3. Podrobnější specifikace Rozvoje IP je uvedena v Příloze č. 5 Smlouvy. 

4. Dodavatel se zavazuje, že zajistí poskytování Rozvoje IP takovými pracovníky, jejichž 
zkušenosti, odborné znalosti a vzdělání zaručují maximální možnou efektivitu jejich 
poskytování. Objednatel požaduje, aby tito pracovníci splňovali požadavky na roli 
administrátora informačního systému stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

5. Realizace Exit plánu – Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat Dodavatele  
o poskytnutí plnění „Realizace Exit plánu“ – viz čl. XVIII této Smlouvy. Ujednání o Exit plánu 
bude dále uplatněno v případě ukončení platnosti této Smlouvy nebo její části dle  
čl. XVII této Smlouvy. Výstupním dokumentem ukončení platnosti této Smlouvy nebo její části 
bude protokol s podrobným popisem ukončení služeb správy a provozu IP dle Exit plánu 
zpracovaný Dodavatelem a odsouhlasený Objednatelem. Pokud majetek a závazky Objednatele 
(nebo jejich část) nebo plnění úkolů svěřených Objednatelem budou převedeny nebo přejdou 

na třetí osobu, zavazuje se Dodavatel za tímto účelem poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, kterou bude Objednatel vyžadovat. Člověkohodiny nezbytné pro 
vypracování Exit plánu budou čerpány z maximálního počtu člověkohodin Rozvoje IP 
sjednaného v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

6. Přesun IP – Objednatel je oprávněn kdykoliv v období od Závěrečné akceptace Díla  
do okamžiku ukončení poskytování služeb správy a provozu IP v souladu s čl. IV této Smlouvy 
písemně požádat, a to maximálně 2 krát, Dodavatele o poskytnutí plnění Přesunu IP. Pro 
realizaci Přesunu IP se přiměřeně použije postupe uvedený v Příloze č. 5 Smlouvy. Objednatel 

není povinen požadovat Přesun IP v tomto sjednaném rozsahu, avšak Dodavatel se zavazuje 

k jeho poskytnutí ve sjednaném rozsahu, bude-li to Objednatel požadovat. 

 

Článek VI 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Dodavatel provede Dílo v souladu s harmonogramem uvedeným v tomto ustanovení Smlouvy 
a detailně v Příloze č. 7. této Smlouvy (dále také jen „Harmonogram“). 
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2. Dodavatel se dále zavazuje po dobu 60 (šedesáti) měsíců ode dne Závěrečné akceptace Díla 
poskytovat Objednateli Služby správy a provozu IP, Rozvoje IP a dále realizaci Exit plánu  
a Přesunů IP tak, jak jsou popsány v čl. IV a V Smlouvy. 

3. Závěrečná akceptace Díla dle Přílohy č. 7 Smlouvy (tj. Dodávka IP) je v textu této Smlouvy 
označována jen jako „Závěrečná akceptace Díla“ (definice viz čl. IV odst. 1 této Smlouvy). 

4. Místem plnění je sídlo Objednatele nebo jakékoli místo výslovně určené Objednatelem, není-li 
dále v této Smlouvě stanoveno jinak. Pokud to povaha plnění umožňuje a není-li  
to v rozporu s požadavky Objednatele, může Dodavatel poskytovat plnění i prostřednictvím 
vzdáleného přístupu. 

 

Článek VII 

ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 

1. Práva a povinnosti Dodavatele: 

a) Při Dodávce Díla, při poskytování Služeb správy a provozu IP a Rozvoje IP a při 
poskytování dalších služeb dle této Smlouvy bude Dodavatel postupovat v souladu  
se Smlouvou a s jejími přílohami. 

b) Dodavatel je povinen informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
ovlivnit plnění předmětu Smlouvy. Zjistí-li Dodavatel překážky, které znemožňují dodat 
předmět plnění dohodnutým způsobem či ve stanovených termínech, je povinen  
to neprodleně písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu způsob odstranění překážky. 
Jakékoliv změny předmětu plnění nebo smluvních podmínek podléhají písemnému 
schválení Objednatelem. 

c) V případě, že v průběhu realizace Díla, poskytování Služeb správy a provozu IP a Rozvoje 
IP a při poskytování dalšího plnění dle této Smlouvy vznikne potřeba součinnosti, která 
není předvídána v Prováděcím projektu schváleném Objednatelem, je Dodavatel povinen 
informovat Objednatele o rozsahu a charakteru požadované součinnosti nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů předem, a to prostřednictvím listinné či elektronické zprávy adresované 
kontaktní osobě Objednatele. 

d) V případě, že Objednatel neposkytuje součinnost nezbytnou pro řádné plnění povinností 
Dodavateli (a to bez ohledu na to, zda se jedná o součinnost specifikovanou  
v Prováděcím projektu či součinnost dodatečně požadovanou Dodavatelem), je Dodavatel 
povinen jej písemně vyzvat ke zjednání nápravy a stanovit dodatečný termín pro poskytnutí 
potřebné součinnosti. Nesplní-li Dodavatel tyto své povinnosti, nese odpovědnost za 
prodlení s poskytnutím předmětu plnění, jako kdyby Objednatel poskytoval součinnost 
řádně. 

e) Plnění Smlouvy bude ze strany Dodavatele poskytováno s odbornou péčí v souladu  
s touto Smlouvou a prostřednictvím pracovníků Dodavatele disponujících dostatečným 
vzděláním, odbornými vědomostmi a zkušenostmi s poskytováním takového plnění (dále 
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jen „Realizační tým“). Dodavatel se zavazuje plnit předmět této Smlouvy pouze k tomu 
řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací a odborností, jejichž závazný 
jmenný seznam uvedl Dodavatel v Nabídce a je rovněž uveden v Příloze č. 10 této 
Smlouvy. Výměna některého či všech těchto osob v průběhu plnění této Smlouvy  
je možná pouze s předchozím výslovným a písemně uděleným souhlasem Objednatele. 
Pokud Dodavatel prokáže, že nová osoba splňuje kvalifikaci a odbornost minimálně  
ve stejném rozsahu, Objednatel s tímto neodepře bezdůvodně udělit svůj souhlas. 

f) Dodavatel se zavazuje realizovat plnění dle této Smlouvy osobně nebo prostřednictvím 
poddodavatelů uvedených v Příloze č. 10 této Smlouvy, v takovém případě odpovídá 
Objednateli jako by plnil sám. Jakákoliv změna poddodavatele je možná pouze  
s předchozím písemným souhlasem Objednatele, pokud by tato Smlouva nestanovila jinak 

– analogicky se použije předchozí odstavec tohoto článku. 

g) Dodavatel a osoby podílející se na plnění Smlouvy se zavazují v prostorách Objednatele 
dodržovat veškeré interní předpisy a pravidla Objednatele, jež mu budou ze strany 

Objednatele oznámeny. 

h) Bezprostředně po účinnosti Smlouvy zřídí obě Smluvní strany „Hlavní projektový tým“, 

jehož úkolem bude především usnadnit součinnost obou Smluvních stran při realizaci Díla 
a řešit případné sporné otázky. Za Dodavatele jsou členy Hlavního projektového týmu 
členové Realizačního týmu uvedení v Příloze č. 10 Smlouvy, kontaktní osoby uvedené v 
Příloze č. 9 Smlouvy, případně jeho statutární orgán. Jiné osoby se za Dodavatele smějí 
účastnit jednání Hlavního projektového týmu jen s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Za Objednatele jsou členy Hlavního projektového týmu jím pověření 
zaměstnanci Objednatele či Objednatelem ustanovení externí poradci. 

i) Obě Smluvní strany jsou oprávněny svolávat konzultační schůzky Hlavního projektového 
týmu. V případě požadavku Objednatele je Dodavatel povinen zajistit účast určených osob 
uvedených v realizačním týmu Dodavatele dle Přílohy č. 10 této Smlouvy. Absence 
takových osob je přípustná pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Konzultační schůzka musí být svolána nejméně 5 (pět) pracovních dní 
předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou 
Smluvních stran zkrátit. 

j) O průběhu jednání Hlavního projektového týmu bude učiněn písemný záznam elektronicky 
podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran. 

k) Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. 
Povinnost Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit 
Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. 

l) Dodavatel umožní Objednateli přístup k HW prostředkům v rozsahu nezbytném pro řádnou 
kontrolu provádění implementace Díla. Objednatel je povinen při přístupu k HW 
prostředkům dodržovat postup a bezpečnostní zásady stanovené interními předpisy 
Dodavatele, jejichž obsah mu bude ze strany Dodavatele oznámen. 
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m) Dodavatel má povinnost uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu 
Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Dodavatel dodržet. 

n) Dodavatel má povinnost minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací předmětu Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (např. Odpovědného orgánu AMIF, Ministerstva vnitra České 
republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy  
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost. 

o) Dodavatel je oprávněn použít jméno a logo Objednatele ve svých referenčních listinách  
a uvést údaje o předmětu a hodnotě dodávky, a to v rozsahu, v jakém byly tyto údaje 
uveřejněny podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

p) Dodavatel se zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré 
pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy 
zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 
se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět 
plnění prováděn Dodavatelem či jeho poddodavatelem. 

q) Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o tom, že příslušný orgán veřejné 
moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, 
atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této 
Smlouvy porušení předpisů uvedených v čl. VII odst. 1 písm. p) Smlouvy ze strany 
Dodavatele nebo ze strany některého z poddodavatelů, a to nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dnů od právní moci takového rozhodnutí. 

2. Práva a povinnosti Objednatele: 

a) Objednatel je oprávněn kdykoliv během plnění předmětu této Smlouvy požadovat  
od Dodavatele písemné zprávy o průběžném stavu plnění předmětu této Smlouvy. 
Dodavatel takové zprávy zpracuje bezodkladně a dodá je Objednateli. 

b) Objednatel je oprávněn průběžně ověřovat shodu Díla s veškerou dokumentací, která  
se k Dodávce IP vztahuje, a to i prostřednictvím třetích osob. Dodavatel je povinen 

k takovému ověřování poskytnout bez prodlení potřebnou součinnost a podklady. 

c) Objednatel garantuje v průběhu dodání Díla svoji součinnost Dodavateli v rozsahu 3,0 

úvazku, pokud se Smluvní strany nedohodnou o jejím navýšení. 
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d) Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost, která je nezbytná k řádnému 
plnění Smlouvy Dodavatelem. Zejména je povinen poskytnout Dodavateli potřebné 
informace a zajistit účast nezbytných pracovníků Objednatele. 

e) Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu Dodavatele k poskytnutí součinnosti, pokud 
plnění, ke kterému je Objednatel ve výzvě vyzýván, nemá charakter povinné součinnosti 
ze strany Objednatele (jedná se např. o plnění povinností Dodavatele) anebo pokud jde  
o součinnost, která je požadována předčasně či v nepřiměřeně krátké lhůtě. Odmítnutí 
výzvy musí Objednatel náležitě odůvodnit. 

f) Objednatel je oprávněn průběžně vykonávat kontrolu provádění předmětu plnění. 
Dodavatel umožní provádění kontroly kdykoli během provádění prací všem oprávněným 
osobám určeným Objednatelem. Dodavatel se též zavazuje předkládat Objednateli  
na jeho žádost ústní či písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci provádění 
předmětu plnění, a to nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení žádosti 
Objednatele. 

g) Objednatel alespoň 3 (tři) pracovní dny přede dnem plánované kontroly písemně sdělí 
Dodavateli termín kontroly. Dodavatel zajistí přítomnost osoby odpovědné za provádění 
předmětu plnění po celou dobu konání kontroly. Dodavatel za účelem vykonání kontroly 
poskytne osobě pověřené Objednatelem výkonem kontroly veškerou nezbytnou součinnost 
potřebnou pro řádné plnění jejích povinností. O výsledku kontroly dle předchozího 
písmene tohoto článku Smlouvy bude vyhotoven elektronicky podepsaný písemný zápis. 

h) Objednatel je oprávněn na základě provedené kontroly požadovat, aby Dodavatel provedl 
nápravu zjištěného porušení povinnosti Dodavatele nebo odstranění zjištěné vady a aby 
plnění poskytoval řádným způsobem. Nápravu nebo odstranění vady je Dodavatel povinen 
uskutečnit do 5 (pěti) pracovních dnů, a to na své náklady; v případě, že by tato lhůta nebyla 
přiměřená, stanoví Objednatel Dodavateli delší lhůtu. Pokud Dodavatel neodstraní zjištěné 
vady ve stanovené lhůtě, je oprávněn k jejich odstranění Objednatel na náklady Dodavatele. 

i) Objednatel je oprávněn odmítnout připomínkování výstupu nebo provedení uživatelských 
testů Díla nebo jeho části, pokud tyto obsahují závažné nedodělky nefunkčnosti nebo 
vysoké množství vad. 

 

Článek IX 

AKCEPTACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ  

1. Místem předání Díla či jeho částí (jednotlivých etap) je kontaktní adresa Objednatele, pokud 
nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Osobou oprávněnou k převzetí předávaného 
Díla nebo jednotlivé etapy do akceptačního řízení a k jednání s Dodavatelem je kontaktní osoba 
Objednatele uvedená v Příloze č. 9 Smlouvy. 

2. Akceptace Dodávky IP - Dodavatel je povinen předat Objednateli do akceptačního řízení 
jednotlivé etapy Díla nejpozději v termínech stanovených v Příloze č. 7 Smlouvy. Objednatel 
požaduje, aby mezi předáním jednotlivých etap Díla vždy uplynulo alespoň 10 (deset) 
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pracovních dnů. Za den splnění povinnosti předat etapu Díla se považuje den, ke kterému byla 
daná etapa Díla předána k akceptaci. V opačném případě je Dodavatel v prodlení ode dne 
následujícího po termínu, který je v Příloze č. 7 Smlouvy uveden jako termín pro předání 
příslušné etapy Díla. 

3. Dodavatel vždy písemně upozorní Objednatele, jestliže je příslušná etapa Díla specifikovaná v 
Příloze č. 7 Smlouvy připravena k předání a k zahájení akceptace. 

4. O předání etapy Díla bude Dodavatelem vyhotoven Protokol o předání etapy Díla ve 2 (dvou) 

vyhotoveních, který bude elektronicky podepsán oběma Smluvními stranami. Předmět 
akceptačních kritérií se shoduje s obsahem jednotlivých etap dle Přílohy č. 7 Smlouvy. Jejich 
podrobná specifikace, vytvoření akceptačních scénářů, proces a podmínky akceptace, způsob 
evidence vad Díla a problémů při plnění Smlouvy budou popsány v tzv. Prováděcím projektu.  
Požadavky na zpracování a akceptační kritéria 1. etapy Díla (Prováděcí projekt) jsou uvedeny 
v Příloze č. 8 této Smlouvy. 

5. Jednotlivé etapy Díla Objednatel akceptuje na základě provedeného akceptačního řízení. 
Akceptační řízení zahrnuje ověření řádného provedení příslušné etapy Díla porovnáním 
skutečných vlastností příslušné etapy Díla s jeho specifikací stanovenou v této Smlouvě  
a jejích přílohách a akceptovaném Prováděcím projektu a analytické dokumentaci. 

6. Výstupem akceptačního řízení k 1. až 7. etapě Díla bude akceptační protokol obsahující výrok 
ve znění: „akceptováno bez výhrad“, „akceptováno s výhradami“ nebo „neakceptováno“. V 

případě, že akceptační protokol bude obsahovat výrok „neakceptováno“, etapa Díla se pro účely 
této Smlouvy nepovažuje za provedenou a předanou a Dodavatel bude v prodlení se splněním 
termínu pro předání Díla či jeho jednotlivých etap. Akceptační protokol s výrokem 
„akceptováno bez výhrad“ bude podkladem pro fakturaci ze strany Dodavatele a je podmínkou 
pro oprávnění Dodavatele pro vystavení faktury. 

7. Výstupem akceptačního řízení k závěrečné 8. etapě Díla („Závěrečná akceptace Díla“) bude 

akceptační protokol obsahující výrok ve znění: „akceptováno“ nebo „neakceptováno“.  

V případě, že akceptační protokol bude obsahovat výrok „neakceptováno“, Dílo se pro účely 
této Smlouvy nepovažuje za řádně provedené a předané a Dodavatel bude v prodlení  
se splněním termínu pro předání Díla. Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ bude 
podkladem pro fakturaci ze strany Dodavatele a je podmínkou pro oprávnění Dodavatele pro 
vystavení faktury. 

8. Dodavatel je povinen spolu s předáním příslušné etapy Díla k akceptaci předložit Objednateli 
Akceptační protokol. Předložením Akceptačního protokolu se rozumí předání Akceptačního 
protokolu osobě oprávněné jednat za Objednatele ve věcech smluvních či předání Akceptačního 
protokolu k poštovní přepravě na adresu sídla Objednatele či odeslání Akceptačního protokolu 
do datové schránky Objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí příslušné etapy Díla, pokud daná etapa nebude 
provedena řádně v souladu s touto Smlouvou a bude vykazovat vady dle níže sjednaných 
podmínek (kategorie vad uvedené níže budou použity i pro akceptační řízení). Vadou  
se rozumí nesoulad funkcionality předaného dílčího či celkového plnění s požadavky 
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definovanými ve Smlouvě a se specifikací uvedenou v této Smlouvě a jejích přílohách,  
v akceptovaném Prováděcím projektu a analytické dokumentaci. 

Typ Vada Popis 

A Kritická Jedná se o nejzávažnější vadu, v jejímž důsledku je systém 
anebo jakákoliv jeho podstatná část zcela nefunkční, nebo 
která znemožňuje Objednateli (či uživatelům) užívat systém 
nebo jakoukoli podstatnou část systému. Kategorie A  
se použije vždy, pokud nelze v systému korektně realizovat 
hlavní (hodnototvorné) procesy (tj. nelze využít služby nebo 
funkcionality s nimi přímo spojené). 

B Vážná Jedná se o částečnou ztrátu funkcionality systému anebo jinou 
vadu, v jejímž důsledku je využití systému omezeno, avšak 

částečná ztráta funkcionality může být provizorně (např.  
s vynaložením většího úsilí či se zvýšenými náklady) 
nahrazena jinou funkcí (a nejedná se přitom o podstatnou část 
systému nebo vadu drobného nebo kosmetického charakteru), 
anebo je značně ztíženo užívání systému. 

C Drobná Jedná se o vadu, která nebrání nebo má minimální vliv  
na řádné užívání systému ze strany Objednatele (nebo 
uživatelů Díla). Vada se dá obejít jiným postupem, který 
systém aplikačně podporuje nebo nebrání v korektním užívání 
Díla. Vada nemá dopad na koncového uživatele systému. 

D S nízkým významem Jedná se o vadu, která nemá dopad na žádného uživatele 
systému a z hlediska užívání systému je její význam 
zanedbatelný. 

10. V konkrétním případě stanovuje klasifikaci jednotlivých vad závazně Objednatel. 

11. V případě absence vad kategorie A a/nebo výskytu maximálně 2 (dvou) vad kategorie B a/nebo 
maximálně 20 (dvaceti) vad kategorie C a/nebo maximálně 20 (dvaceti) vad kategorie D předá 
Objednatel Dodavateli akceptační protokol s výrokem „akceptováno s výhradami“. Objednatel 
v akceptačním protokolu stanoví Dodavateli lhůtu pro odstranění vad. Odstranění vad bude 
potvrzeno na základě protokolu elektronicky podepsaného Smluvními stranami. 

12. V případě výskytu jakékoli vady kategorie A a/nebo v případě vyššího počtu vad kategorie B 
a/nebo C a/nebo D, než který je uveden v odst. 11. tohoto článku Smlouvy, předá Objednatel 
Dodavateli akceptační protokol s výrokem „neakceptováno“. Objednatel prostřednictvím 
akceptačního protokolu sdělí Dodavateli důvody odmítnutí akceptace příslušné etapy Díla s 
popisem vad Díla a termínem jejich odstranění. Nestanoví-li Objednatel jinak, je lhůta pro 
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odstranění vad 10 (deset) pracovních dní. Dodavatel je povinen vady uvedené v akceptačním 
protokolu odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

13. Na každé následné akceptování Díla či jeho etapy Objednatelem se použijí výše uvedená 
ustanovení tohoto článku Smlouvy. Akceptační řízení dané etapy Díla bez následků pro 
Dodavatele může být opakováno pouze jednou. V případě, že opakované akceptační řízení dané 
etapy nebude možné ukončit podpisem akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno bez 
výhrad", daná etapa Díla se pro účely této Smlouvy nepovažuje za provedenou a předanou a 
Dodavatel bude v prodlení se splněním termínu pro předání Díla či jeho jednotlivých etap. 

14. V případě, že Objednatel nezjistí žádnou vadu příslušné etapy Díla předané Dodavatelem 
Objednateli, předá Dodavateli akceptační protokol s výrokem „akceptováno bez výhrad“. 

15. Výsledek akceptačního řízení a podpis akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno bez 
výhrad“ nebo první akceptační řízení s podpisem akceptačního protokolu s výrokem 
„akceptováno s výhradami“ se považuje za úspěšné provedení příslušné etapy Díla 
Objednatelem. 

16. Pokud budou po akceptaci Díla zjištěny vady, které se u Díla vyskytovaly již v době předání 
Díla, avšak nebyly vytknuty v rámci akceptačního řízení, bude s takovými vadami nakládáno 
jako s provozními incidenty v rámci Služeb správy a provozu dle Přílohy č. 3 Smlouvy. 

17. Akceptace Služeb správy a provozu IP - Dodavatel je povinen do 10 (deseti) dnů po skončení 
kalendářního měsíce, během kterého byly poskytovány služby dle Přílohy č. 3 Smlouvy, 
poskytnout Objednateli podklady potřebné pro akceptaci předmětného plnění. 

18. Objednatel je povinen ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení podkladů potřebných pro 
akceptaci služeb dle Přílohy č. 3 Smlouvy za daný kvartál (tj. tři po sobě jdoucí kalendářní 
měsíce), vystavit akceptační protokol ohledně převzetí tohoto plnění. Objednatel vystaví 
akceptační protokol s výrokem „akceptováno bez výhrad“ pokud: 

a. ke dni akceptace není Dodavatel v prodlení s vyřešením některého z incidentů Kategorie I 
až III, které byly nahlášeny Objednatelem během daného kalendářního měsíce či během 
měsíců předcházejících, 

b. Objednatel nezjistil žádné vady výstupů plnění drobného rozvoje, který byl realizován  
a předán během příslušných kalendářních měsíců, 

c. Objednatel nezjistil nesoulad Díla s právní úpravou účinnou během příslušných 
kalendářních měsíců. 

19. Není-li splněna některá z podmínek uvedených v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy, 
je Objednatel povinen vystavit akceptační protokol s výrokem „neakceptováno“. Dodavatel je 

oprávněn požádat o provedení opakované akceptace, jakmile odstraní všechny provozní 
incidenty a vady výstupů plnění drobného rozvoje dle předchozího odstavce a současně jakmile 
obnoví plný soulad Díla s účinnou právní úpravou. Případnou akceptací plnění není dotčeno 
právo Objednatele na uplatnění smluvní pokuty. 
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20. Akceptace Rozvoje IP - Pro předání a převzetí plnění dle Přílohy č. 5 této Smlouvy  
se přiměřeně použijí ustanovení této Smlouvy o předání a převzetí jednotlivých etap Díla. 
Výskyt případných vad rozvojových aktivit předaných Dodavatelem k akceptaci se posuzuje 

s ohledem na specifikaci rozvojových aktivit, která je uvedena v nabídce odsouhlasené 
Objednatelem. 

21. Akceptace Přesunu IP - Pro předání a převzetí Přesunu IP se přiměřeně použijí ustanovení 
této Smlouvy o předání a převzetí jednotlivých etap Díla. O úspěšném Přesunu systému bude 
vždy mezi Smluvními stranami sepsán akceptační protokol (dále jen „Akceptační protokol 
Přesunu IP“), který předá Objednateli Dodavatelem spolu s předáním plnění Přesunu IP a bude 
obsahovat alespoň:  

- označení předmětu plnění (Přesun IP), 

- označení a identifikační údaje Objednatele a Dodavatele, 

- evidenční číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího 
uzavření, 

- prohlášení Objednatele, že Přesun IP akceptuje či neakceptuje, 

- soupis provedených činností, 

- datum a místo sepsání, 

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele. 

22. Budou-li při akceptaci Přesunu IP zjištěny vady, Objednatel Přesun IP neakceptuje a součástí 
Akceptačního protokolu Přesunu IP systému bude soupis zjištěných vad s uvedením lhůty a 
způsobu jejich odstranění. Po odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu Přesunu IP, 
vyzve Dodavatel Objednatele k opětovné Akceptaci Přesunu IP. V takovém případě bude 
sepsán nový Akceptační protokol Přesunu IP (analogicky dle předchozích vět tohoto článku), 
který bude elektronicky podepsán oběma Smluvními stranami. Akceptační protokol Přesunu IP 
bude podkladem pro fakturaci ze strany Dodavatele. 

23. Akceptace Exit plánu - Pro akceptaci Exit plánu se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku 
Smlouvy. 

24. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že rozhodne-li tak Objednatel, bude provedena ze 

strany Objednatele akceptace jakéhokoliv dalšího plnění Dodavatele dle této Smlouvy (tj. 
plnění, které není výše v tomto článku, popř. v jiných ustanoveních této Smlouvy, výslovně 
uvedeno, tj. např. akceptace dokumentů, návrhů atd.), přičemž pro akceptaci takového plnění 
se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku Smlouvy, neurčí-li Objednatel pro konkrétní 
akceptaci konkrétního plnění jinak. 
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Článek X 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena za realizaci předmětu této Smlouvy byla stanovena Nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 13.633.333,- Kč bez DPH. DPH činí v souladu 

s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 2.862.999,93 Kč. Celková cena včetně DPH tedy 
činí 16.496.332,93 Kč (dále jen „Cena“). 

2. Jednotlivé dílčí ceny (dále jen „Dílčí ceny“) včetně platebních milníků Díla, z nichž je Cena 
složena, jsou uvedeny v Příloze č. 7 Smlouvy. 

3. Cena i Dílčí ceny jsou stanoveny pro celý rozsah předmětu této Smlouvy jako ceny maximální, 
pevné a nepřekročitelné. V Ceně i Dílčích cenách jsou zahrnuty veškeré činnosti Dodavatele 
včetně všech souvisejících výkonů a poplatků a veškerých dalších případných nákladů, byť 
nebyly v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku, v Nabídce či v této Smlouvě výslovně 
uvedeny, zejména veškeré práce, dodávky, služby, součinnost s třetími stranami, doprava do 
míst plnění a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy včetně veškerých 
poplatků. 

4. Cenu i Dílčí ceny je možné překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH či v souladu s vyhrazenou změnou závazku (inflační doložka). V 
takovém případě bude k Ceně i Dílčím cenám bez DPH účtováno DPH ve výši dle aktuálního 
znění příslušného právního předpisu. 

5. Cena i Dílčí ceny budou vždy hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele 
uvedený výše v této Smlouvě na základě účetních a daňových dokladů – faktur Dodavatele 

(dále jen „Faktura“). 

6. Dílčí ceny za Dodávku IP budou hrazeny Objednatelem v souladu s akceptačními a platebními 
milníky uvedenými v Příloze č. 7 Smlouvy na základě faktur vystavených Dodavatelem. V 
Souladu s akceptačními a platebními milníky a s požadavky Objednatele uvedenými níže budou 
za Dodávku IP vystaveny celkem 2 faktury. Fakturu za 1. platební milník je Dodavatel oprávněn 
vystavit po akceptaci 1. až 3. etapy Díla Objednatelem s výrokem „akceptováno bez výhrad“. 
Fakturu za 2. platební milník je Dodavatel oprávněn vystavit po Závěrečné akceptaci Díla 
Objednatelem s výrokem „akceptováno“. 

9. Přílohou faktury vystavené za příslušný 1. platební milník musí být podepsané Akceptační 
protokoly jednotlivých etap Díla v rámci daného platebního milníku s výrokem „akceptováno 
bez výhrad“, přílohou faktury za příslušný 2. platební milník musí být podepsaný Akceptační 
protokol Závěrečné akceptace Díla s výrokem "akceptováno". 

10. Objednatel upozorňuje Dodavatele, že 3. a 7. etapa Díla budou nad rámec akceptace stanovené 
Smlouvou před podpisem příslušného Akceptačního protokolu schvalovány Řídícím výborem 
Projektu, a to do 15 (patnácti) dnů ode dne předložení podkladů k akceptaci Řídícímu výboru 
Projektu.  

11. Cena za Služby správy a provozu IP je v Příloze č. 7 Smlouvy uvedena jako paušální roční 
cena za poskytování služeb, avšak bude hrazena kvartálně (tj. za tři po sobě jdoucí kalendářní 
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měsíce) a bude zaplacena vždy na základě faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit po 
podpisu akceptačního protokolu, který bude vystaven na základě odsouhlasených výkazů dle 
kap. 2.2.13 Přílohy č. 3 Smlouvy (bude se tedy jednat o poměrnou část (čtvrtinu) paušální roční 
ceny uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy). V případě, že poskytování služeb Správy a provozu IP 

nevyjde na celé období dotčeného kvartálu, cena se poměrně zkrátí. Přílohou faktury musí být 
vždy akceptační protokol podepsaný Objednatelem a výkazy Služeb správy a provozu IP 
poskytnutých za fakturované období, zpracované v takovém rozsahu, aby Objednatel mohl 

poskytnutí těchto služeb posoudit (minimálně však v rozsahu stanoveném v apod. 2.2.13 
Přílohy č. 3 Smlouvy) a ověřit a musí být podepsány Objednatelem. Součástí dílčí ceny za 
Služby správy a provozu je i cena zajištění veškerých maintenance nebo subskripcí potřebných 
SW produktů. 

12. Cena za Rozvoj IP a realizaci Exit plánu bude vždy určena jako součin pevné sazby  
za 1 člověkoden uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy a počtu skutečně odpracovaných člověkodnů 
ze strany Dodavatele provedených na základě Objednávky Objednatele, přičemž nejmenší 
jednotkou fakturace je jedna člověkohodina a bude hrazena na základě faktury vystavené 
Dodavatelem po akceptaci plnění provedeného na základě Objednávky Objednatelem s 
výrokem „akceptováno bez výhrad". Dodavatel je oprávněn do faktury zahrnout pouze ty služby 
Rozvoje IP nebo realizace Exit plánu, které na základě Objednávky dle čl. V Smlouvy provedl 
a Objednatel je akceptoval. Přílohou faktury musí být tedy akceptační protokol Rozvoje IP nebo 
realizace Exit plánu (plnění podle Objednávky) s výrokem „akceptováno bez výhrad" 

podepsaný Objednatelem a výkaz skutečně provedených prací, služeb a dodávek 
odsouhlasených Objednatelem. 

13. Cena za Přesun IP bude vždy určena jako pevná částka. Cena za Přesun IP bude placena 

vždy po poskytnutí, resp. provedení Přesunu IP, který bude realizován na základě Objednávky 
Objednatele. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu vždy bez zbytečného odkladu po 
poskytnutí služby Přesun IP. Přílohou faktury musí být Akceptační protokol Přesunu IP 

s výrokem „akceptováno bez výhrad“. 

14. Splatnost každé faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.  

15. V případě předložení faktur Objednateli v období mezi 10. prosincem a 28. únorem roku 
následujícího, prodlouží se splatnost faktury na 60 (šedesát) kalendářních dní ode dne doručení 
faktury. V těchto případech se pak nejedná o prodlení Objednatele s úhradou faktury 
a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku 
bezvýhradně akceptuje. 

16. Nestanoví-li tato Smlouva jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude faktura 
zaslána na adresu Objednatele uvedenou  u identifikace Smluvních stran na začátku této 
Smlouvy, případně v elektronické podobě do datové schránky Objednatele se zaručeným 
elektronickým podpisem na každé jednotlivé faktuře. 

17. Objednatel přijme elektronickou fakturu pouze v níže uvedených formátech: 

- Evropská norma pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017, 

- Formáty / syntaxe dle Evropské směrnice 2014/55/EU čl.3, odst. 2, 
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(a) formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, 

(b) formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice), 

- Formát isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády 
č. 347/2017 a Vyhlášky č.194/2009 Sb), 

- PDF/A. 

16. Závazek úhrady se považuje za dodržený, je-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána 
předmětná platba z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat 
výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou uvedeny v této měně. 

17. Faktura musí splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její 
číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovaná 
částka bez/včetně DPH) a bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského 
zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence 
Smluv Objednatele. Každá faktura bude dále obsahovat text, kterým se identifikuje podpořený 
Projekt „Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality 
poskytování informací cizincům ze třetích zemí“, registrační číslo AMIF/21/01, který je 
financován z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu". 

18. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude 
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a 
údaje nebude obsahovat vůbec. Od doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli 
počíná běžet nová lhůta její splatnosti. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 

19. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv 
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči 
Dodavateli. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči Objednateli na 
třetí osoby. 

20. V případě, že Dodavatel bude v okamžiku plnění předmětu této Smlouvy uveden správcem 
daně jako „nespolehlivý plátce“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím 
vystaveném daňovém dokladu, nebude zveřejněn správcem daně dle § 98 písm. d) zákona o 
dani z přidané hodnoty, nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím vystaveném 
daňovém dokladu, bude účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
bude plnění dle této Smlouvy považováno za uhrazené i tak, že Objednatel uhradí Dodavateli 
pouze cenu bez DPH a DPH uhradí Objednatel přímo na účet finančního úřadu. 

21. Inflační doložka 

Objednatel si vyhradil v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ následující změnu 
závazku  z této Smlouvy. Cena za Služby správy a provozu IP a ceny člověkodní za Rozvoj IP 
mohou být na základě dohody Smluvních stran a po uzavření příslušného dodatku k této 
Smlouvě zvýšeny pro příslušný kalendářní rok plnění v případě, že průměrná roční míra inflace 
za předcházející kalendářní rok, kterou zveřejňuje Český statistický úřad (odkaz dostupný 
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na: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny), přesáhla hodnotu 3 %. Tyto 

Dílčí ceny pak budou zvýšeny o tolik procent, o kolik inflace v předcházejícím kalendářním 
roce přesáhla hodnotu 3 %. První navýšení ceny za Služby správy a provoz IP a ceny 

člověkodní za Rozvoj IP na základě předmětné vyhrazené změny závazku, resp. této inflační 
doložky, může být Smluvními stranami provedeno nejdříve po uplynutí 36 (třiceti šesti) 
kalendářních měsíců poskytování Služeb správy a provozu IP. 

 

Článek XI 

POJIŠTĚNÍ  

1. Dodavatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Dodavatele 
Objednateli či třetí osobě, a to včetně škody způsobené při podnikatelské činnosti s minimálním 
limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 10 000 000,- Kč (výše spoluúčasti 
nesmí být vyšší než 10 %) a toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této 
Smlouvy. Kopii pojistné smlouvy (certifikátu) uzavřené dle předchozí věty tohoto odstavce je 
Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy. Pro případ, 
že by pojistná smlouva byla uzavřena na dobu kratší, než je doba uvedená v první větě tohoto 
odstavce, je Dodavatel povinen vždy před vypršením platnosti pojistné smlouvy předložit 
pojistnou smlouvu novou, vystavenou zcela v souladu s výše uvedeným, a činit tak až do doby 
skončení této Smlouvy. 

 

Článek XII 

ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla po dobu 2 (dvou) let, která počíná běžet 
dnem Závěrečné akceptace Díla (dále jen „Záruka za jakost“). Vady Díla, které se vyskytnou 
v záruční době (dále jen „Záruční vady“) oznámí Objednatel Dodavateli písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo při náležité péči zjistit měl. V Oznámení Vady 

Objednatel Záruční vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Kategorizace a 
termíny odstranění Záručních vad budou určeny dohodu Objednatele a Dodavatele na základě 
kategorizace a termínů odstranění Vad definovaných v článku IX této Smlouvy. O odstranění 
Záruční vady bude sepsán Smluvními stranami protokol. 

2. Objednatel a Dodavatel sjednávají, že Záruka za jakost se vztahuje jak na Dílo jako celek, tak 
i na jeho jednotlivé části i následné verze Díla, updaty a upgrady. 

3. Dodavatel poskytne Objednateli záruku za to, že Dílo bude od okamžiku Závěrečné akceptace 
Díla (jakož i od okamžiku dodání dalších verzí Díla) do konce záruční doby bez vad a bude 
fungovat v souladu se specifikacemi uvedenými v této Smlouvě (včetně spolupráce s 
aplikacemi a systémy od jiných softwarových výrobců). 

4. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku, že Dílo správným, nezkresleným a úplným 
způsobem zpracovává veškerá data předaná ke zpracování, a že nedochází ke ztrátě dat. 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny
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5. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo dodané nebo Dodavatelem 

implementované nebude obsahovat viry nebo jiné dysfunkce, které by zabránily Objednateli 
užívat Dílo nebo které by způsobily, že Dílo přestane fungovat nebo jeho fungování bude 
omezeno nebo jinak negativně ovlivněno. 

6. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že médium, na kterém bylo Dílo nebo jeho 
část dodána Objednateli a data se Zdrojovým kódem, jež byla předána Objednateli, nevykazují, 
v okamžiku Závěrečné akceptace Díla a nebudou vykazovat ani po dobu Záruky za jakost, 
žádné vady materiálu ani vady uložení či čitelnosti dat. V případě, že Dodavatel poruší smluvní 
povinnost dle tohoto odstavce, je povinen neprodleně vyměnit vadné médium za médium nové 
s totožným obsahem. 

7. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude řádně fungovat, bude 
zajišťovat přebírání dat generovaných ve stávajících informačních systémech Objednatele v 
rozsahu dle této Smlouvy nebo i jiných kooperujících systémů, uvedených v Příloze č. 1. 
Smlouvy a bude fungovat v prostředí specifikovaném v Příloze č. 4 Smlouvy (včetně jeho 
případných změn či nových verzí). Požadavky na Služby správy a provozu IP jsou uvedeny v 

Prováděcím projektu a v Dokumentaci. Upřesnění těchto požadavků nesmí vyvolat náklady na 
straně Objednatele v rozsahu vyšším, než jaké Objednatel očekává v čl. X této Smlouvy. 

8. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Dodavatele dle této 
Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele dle této Smlouvy neporušuje a ani nebude mít 
za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob, porušení autorských 
práv dle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
Dodavatel poruší svůj závazek uvedený v tomto odstavci, je Dodavatel odpovědný za veškeré 
důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo, 
jež nebude neoprávněným zásahem do autorského práva, práva duševního vlastnictví třetích 
osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která tím byla Objednateli způsobena. 

9. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že funkcionalita Díla bude v době 
Závěrečné akceptace Díla  v souladu s touto Smlouvou a v souladu s právními předpisy České 
republiky, kterými jsou zejména (nikoliv však výlučně): zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, ZKB, vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních 
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech 
podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti), zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a 
o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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Článek XIII 

SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) bude-li Dodavatel v prodlení se splněním termínů jednotlivých etap uvedených v Příloze 
č. 7 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %, za každý i 
započatý den prodlení z Dílčí ceny etapy, se kterou je v prodlení; 

b) pokud se Dodavatel dostane do prodlení s plněním jakýchkoli jiných termínů stanovených 
touto Smlouvou či jejími přílohami, než jsou termíny uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy, které 
nemají dle této Smlouvy zvláštní režim s navázanými sankcemi, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 

c) v případě nedodržení dohodnutého termínu poskytnutí dodávek nebo služeb dle 
Objednávky specifikované v Příloze č. 5 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po 
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 

d) poruší-li Dodavatel povinnost provádět plnění předmětu této Smlouvy pouze 
poddodavateli/členy Realizačního týmu uvedenými v Příloze č. 10 této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení 
této povinnosti. 

2. V případě, že Dodavatel poruší, nesplní nebo bude v prodlení se splněním jakékoliv další 
povinnosti uvedené v této Smlouvě a neuvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy, a 
nenapraví-li takový závadný stav ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem 
v písemné výzvě ke splnění takové povinnosti, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. 

3. V případě prodlení dodavatele s reakční dobou či dobou vyřešení Incidentu ve lhůtě stanovené 
v kapitole č. 2.2.3 Přílohy č. 3 Smlouvy (Řešení incidentů), je Objednatel oprávněn po 
Dodavateli požadovat: 

 smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení pro incident 
kategorie III, 

 smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každou i započatou hodinu prodlení, pokud je lhůta 
stanovena v hodinách a 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, pokud je lhůta 
stanovena ve dnech pro incident kategorie II 

 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každou započatou hodinu, pokud je lhůta stanovena 
v hodinách a 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, pokud je lhůta stanovena ve 

dnech v případě incidentu kategorie I. 

4. V případě, že Dodavatel nedodrží nejvyšší možný počet incidentů za předchozí kvartál (3 po 
sobě jdoucí kalendářní měsíce) stanovený v kap.2.2.3 Přílohy č. 3 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý další incident, 
bez ohledu na jeho kategorii. 
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5. Poruší-li některá ze Smluvních stran povinnost k ochraně Důvěrných informací dle této 
Smlouvy (viz čl. XV této Smlouvy), je povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu 

ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

6. V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. XVI odst. 6 písm. d) bod i) Smlouvy, resp. pro 
případ prodlení Dodavatele se splněním této povinnosti, je Dodavatel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7. Pro případné nesplnění povinnosti stanovené v čl. XVI odst. 7 písm. a) Smlouvy, resp. pro 
případ prodlení Dodavatele se splněním této povinnosti, je Dodavatel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den i započatý prodlení. 

8. Nepředloží-li Dodavatel přehled dle čl. XVI odst. 7 písm. b) Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

9. Pro případ, že by Dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v čl. XVI odst. 9 písm. d) Smlouvy, 

tj. zejména byly-li by uplatněny nároky ze strany třetích osob, je Dodavatel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý zjištěný případ nesplnění 
povinnosti. 

10. Pro případ, že Dodavatel nedodrží, resp. poruší povinnost uvedenou v čl. XVI odst. 9 písm. e) 
poslední věty Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Dílčí 
ceny za Dodávku IP. 

11. V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost předat Objednateli Aktualizovaný Zdrojový kód 
ve lhůtě uvedené v čl. XVI odst. 10 písm. b) Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

12. V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost dle čl. XVI odst. 10 písm. a) Smlouvy předat v 
den Závěrečné akceptace Díla kompletní Zdrojový kód Objednateli, a neučiní tak ani v 
dodatečné lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn nárokovat po 
Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 % z Dílčí ceny za Dodávku IP. To platí 
i pro případ, kdy by bylo dodatečně zjištěno, že Zdrojový kód nebyl předán kompletní nebo byl 

dodán jako vadný. 

13. Nezahájí-li Dodavatel realizaci Exit plánu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele k zahájení realizace Exit plánu, popř. sdělí-li Objednateli, že Exit 
plán nebude realizovat, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 
Poruší-li Dodavatel jakoukoliv další povinnost související s Exit plánem (čl. XVIII této 
Smlouvy), která není pod explicitně stanovenou sankcí výše, může Objednatel uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. 

14. Poruší-li Dodavatel povinnost stanovenou v čl. XIX odst. 2 Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu prodlení. 

15. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 
realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů uvedených v čl. VII odst. 1 p) Smlouvy ze 

strany Dodavatele nebo ze strany některého z poddodavatelů, je Dodavatel povinen uhradit 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé rozhodnutí, které bude 
vůči Dodavateli či vůči jeho poddodavateli vydáno. 

16. V případě prodlení Dodavatele s plněním povinnosti dle čl. VII. odst. 1 q) Smlouvy, zavazuje 

se Dodavatel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení. 

17. V případě, že Dodavatel poruší nebo nesplní některou ze svých smluvních povinností, jejíž 
porušení nebo nesplnění zakládá dle této Smlouvy právo Objednatele okamžitě odstoupit od 
této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení 
od Smlouvy, oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

18. Smluvní pokuta je splatná do 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k 
její úhradě Dodavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, je-li nejpozději v poslední 
den lhůty připsána předmětná částka na účet Objednatele. 

19. Uplatněním práv z Vad či uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena 
povinnost Dodavatele nahradit škodu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, 
kterou smluvní pokuta utvrzuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši 
bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu. 

20. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení 
úroku z prodlení ve výši vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 

Článek XIV 

NÁHRADA ŠKODY 

1. Každá ze Smluvních stran je odpovědná za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením 
povinností stanovených touto Smlouvou dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

2. Dodavatel se výslovně zavazuje na své náklady nahradit Objednateli veškerou škodu, která 
Objednateli vznikne v důsledku nebo v souvislosti s tím, že Objednatel poruší užíváním Díla 
nebo jeho dílčích částí práva duševního vlastnictví třetích osob. 

 

Článek XV 

OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění předmětu této Smlouvy si mohou 
vzájemně vědomě nebo i nevědomě poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné 
(dále jen „Důvěrné informace“). 

2. Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit Důvěrné informace jakékoli třetí osobě. Za třetí 
osobu se nepovažují zaměstnanci Smluvních stran, orgány Smluvních stran a jejich členové, ve 
vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele a ve vztahu k 
Důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele, to vše za předpokladu, že 
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se podílejí na plnění předmětu této Smlouvy a Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny 
výhradně za tímto účelem. 

3. Dodavatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku Smlouvy všechny 
osoby, které se budou podílet na poskytování plnění předmětu této Smlouvy. 

4. Za zpřístupnění Důvěrných informací třetí osobě se nepovažuje, pokud tak Smluvní strana učiní 
(i) s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky 
příslušných právních předpisů, platných účetních předpisů nebo rozhodnutími příslušných 
soudů, rozhodčích soudů či správních orgánů, nebo (iii) za účelem plnění této Smlouvy. 

5. Pro účely tohoto odstavce se za Důvěrné informace nepokládají informace: 

a) které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení 
nebo užití), 

b) které poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové 
informace a je oprávněna takové informace zpřístupňovat nebo používat, 

c) které měla přijímající strana k dispozici před uzavřením této Smlouvy, a to legálně, 

d) jejichž zpřístupnění je vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU 
nebo rozhodnutím soudu či správního orgánu. 

6. Objednatel je dále oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace jiným složkám veřejné správy 

v souvislosti s plněním či financováním předmětu této Smlouvy. 

7. Ukončení platnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ujednání obsaženého  
v tomto článku Smlouvy. Závazky uvedené v tomto článku zůstávají platné a účinné nehledě 
na důvod ukončení této Smlouvy, a to po dobu 5 (pěti) let od ukončení její účinnosti nebo 

splnění této Smlouvy. 

8. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit tuto Smlouvu 
včetně jejích příloh, změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky v 
souladu se ZZVZ. 

9. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu Objednatele na základě plnění této Smlouvy realizovat 
jakékoliv marketingové aktivity k propagaci vlastních služeb a nástrojů ve vztahu k Dílu. 

10. Smluvní strany jsou si vědomy povinností vyplývajících zejména z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), popř. ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Vědomy si skutečnosti, že při plnění předmětu této Smlouvy může docházet 
ke zpracování osobních údajů, zavazuje se Dodavatel, jako další zpracovatel, uzavřít 
s Objednatelem před zahájením zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním předmětu 

této Smlouvy, smlouvu o dalším zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o dalším 
zpracování“) s náležitostmi a v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Návrh Smlouvy 
o dalším zpracování předkládá Objednatel a Dodavatel se zavazuje uzavřít Smlouvu o dalším 
zpracování do 5 dnů ode dne předložení jejího návrhu. 
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Článek XVI 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ, ZDROJOVÉ KÓDY A DOKUMENTACE 

1. Vzhledem k tomu, že součástí Díla vytvořeného Dodavatelem pro Objednatele dle této 
Smlouvy je plnění, které naplňuje, resp. bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu § 2 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, je 
povinností Dodavatele poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít za 
podmínek a v rozsahu dále uvedeném. Součásti Díla, které budou naplňovat znaky autorského 
díla dle autorského zákona, jsou dále v textu Smlouvy označovány jen jako „Autorské dílo“. 

2. Dodavatel postupuje Objednateli právo výkonu majetkových práv k Autorskému dílu a pro 
případ, že by postoupení nebylo možné, poskytuje Dodavatel Objednateli (jako nabyvateli) 
oprávnění k výkonu práva Autorské dílo užít (dále jen „Licence“) v původní nebo zpracované 
podobě nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu 
územním, množstevním, v neomezeném počtu prostředí, samostatně nebo v souboru anebo ve 

spojení s jiným dílem. Objednatel není povinen Licenci ve smyslu § 2372 odst. 2 Občanského 
zákoníku využít. Licence je poskytována jako nevýhradní, není-li ve Smlouvě výslovně 
uvedeno jinak, a to na dobu dle § 27 Autorského zákona. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn 
vykonávat majetková autorská práva k Autorskému dílu svým jménem a na svůj účet. Pro 

vyhnutí se jakýmkoliv pochybnostem do budoucna, součástí Licence je neomezené oprávnění 
Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla (jež je součástí 
plnění dle této Smlouvy), dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších děl 
nebo ho s jinými díly funkčně propojovat apod., a to i prostřednictvím třetích osob. V případě 
počítačových programů se Licence ve stejném rozsahu vztahuje na zdrojový a strojový kód 
(jako podobu vyjádření počítačového programu), na koncepční materiály, dokumentaci, a i na 
případné další verze počítačových programů upravené na základě této Smlouvy. Dodavatel je 
povinen předat a uložit zdrojový kód do software na správu zdrojového kódu ke každé 
jednotlivé části Autorského díla nejpozději v den Závěrečné akceptace Díla, přičemž tato 
povinnost Dodavatele se vztahuje i na jakékoliv opravy, změny, doplnění (upgrade, update) 
zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla. Zadavatel je oprávněn stanovit i jiný 
způsob předání zdrojového kódu nežli prostřednictvím software na správu zdrojového kódu. 
Objednatel je rovněž oprávněn ke všem způsobům užití veškeré dokumentace včetně výstupů 
vytvořených nebo získaných během plnění předmětu této Smlouvy, včetně práva tyto výstupy 
měnit. 

3. Licence zahrnuje dále právo Objednatele (i) zhotovit ze zdrojového kódu dočasné i trvalé 
provozní rozmnoženiny, (ii) provozovat Dílo v libovolném počtu prostředí (např. školícím a 

testovacím), (iii) zhotovit ze zdrojového kódu rozmnoženiny (kopie) Díla pro účely zálohování, 
(iv) funkčně propojit Dílo  s jakýmikoliv jinými informačními systémy či komponentami 
využívanými ze strany Objednatele (a to i externími) a (v) veškerá práva uvedená v ustanovení 
§ 66 Autorského zákona (vi) i nad rámec § 66 Autorského zákona – Objednatel je oprávněn 
libovolně měnit, upravovat a dále vyvíjet Autorské dílo, a to samostatně či prostřednictvím jím 
určených třetích osob. 
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4. Objednatel je oprávněn bez potřeby dalšího souhlasu Dodavatele udělit podlicence třetí osobě, 
oprávnění tvořící součást Licence může tedy zcela nebo zčásti poskytnou třetí osobě. 
Objednatel je dále oprávněn bez potřeby dalšího souhlasu Dodavatele postoupit Licenci třetí 
osobě. Objednatel je oprávněn užívat Dílo pro provozní účely spřízněných osob a osoby plnící 
dle předpisů Objednatele funkce osob, jimž jsou funkcionality Díla určeny. 

5. Licence je poskytována s účinností od okamžiku předání příslušné části Díla, jíž je Autorské 
dílo součástí, nestanoví-li tato Smlouva jinak, a to na dobu trvání majetkových autorských práv 
podle Autorského zákona. Udělení Licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět, s ohledem 
na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na vyloučení ustanovení § 2370 Občanského 
zákoníku pro účely tohoto licenčního ujednání. Součástí předání Díla je předání licencí SW 
produktů v kompletním rozsahu potřebném pro provoz systému. 

6. Proprietární software (použití) – v této Smlouvě a jejích přílohách též nazývaný spolu s Open 

Source software jako „SW produkty" 

a) Za proprietární software se pro účely této Smlouvy považuje software s uzavřeným 
zdrojovým kódem, k němuž vykonává majetková autorská práva Dodavatel nebo třetí 
osoba jako výrobce software (dále jen „Výrobce“), podmínky užití tohoto software jsou 
stanoveny Dodavatelem nebo Výrobcem. Proprietární software může být součástí plnění 
dle této Smlouvy pouze za podmínek dále uvedených. 

b) Pokud bude součástí plnění dle této Smlouvy (Díla dle této Smlouvy) proprietární software, 
poskytuje Dodavatel Objednateli k tomuto software oprávnění jej užít způsobem 
nezbytným k naplnění účelu této Smlouvy. Licence je poskytována jako nevýhradní, ke 
všem způsobům užití dle potřeb Objednatele a v neomezeném rozsahu územním, 
množstevním podle potřeb Objednatele, není-li tento způsob a rozsah užití touto Smlouvou 
stanoven jinak. Licence je poskytována na dobu trvání majetkových autorských práv a je 
nevypověditelná. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto licenčního ujednání se 
nepoužije ustanovení § 2370 Občanského zákoníku. Účinnost Licence nastává okamžikem 
předání příslušné části Díla, jíž je součástí, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Touto 

Smlouvou je současně Objednateli poskytováno oprávnění užít i nové verze příslušného 
proprietárního software (upgrade, update, další změny atd.), které Objednatel získá podle 
této Smlouvy nebo na základě této Smlouvy nebo podle této Smlouvy v rámci Služby 
správy a provozu či záruky apod. Touto Smlouvou je současně Objednateli poskytováno 
oprávnění užít příslušnou související dokumentaci, která bude Objednateli předána. 
Zahrnutím proprietárního software do Díla dle této Smlouvy nesmí dojít k omezení 
jakýchkoliv práv Objednatele ve vztahu k Dílu, které je předmětem této Smlouvy a 
k omezení účelu Smlouvy. 

c) Bude-li použit proprietární software Dodavatele (vytvořený Dodavatelem, resp., k němuž 
vykonává majetková autorská práva Dodavatel), poskytuje Dodavatel, nad rámec 
oprávnění dle písm. b) tohoto odstavce, Objednateli neomezené oprávnění k provádění 
jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového proprietárního software a dle svého uvážení 
do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších děl nebo ho s jinými díly funkčně propojovat 
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apod., a to i prostřednictvím třetích osob. To se vztahuje ve stejném rozsahu na zdrojový a 
strojový kód (jako podobu vyjádření počítačového programu), na koncepční přípravné 
materiály, dokumentaci, a i na případné další verze takovéhoto proprietárního software. 
Objednatel je oprávněn bez potřeby dalšího souhlasu Dodavatele udělit podlicence k 

takovémuto proprietárnímu software. Povinností Dodavatele je dále předat Objednateli a 
uložit do software na správu zdrojového kódu Objednatele zdrojový kód/zdrojové kódy k 
tomuto typu proprietárnímu software, a to v den Závěrečné akceptace Díla včetně 
kompletní dokumentace vývojové a provozní (uživatelská, administrátorská, 
bezpečnostní). 

d) V případě použití SW produktů třetích stran (Výrobců), tj. vyjma případů uvedených výše 
v tomto článku Smlouvy, platí následující: 

i. Musí se jednat o software Výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na 
území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými 
subjekty oprávněnými takovýto software distribuovat a poskytovat, popř. zajišťovat 
poskytování podpory minimálně v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, a který je v 
době uzavření této Smlouvy prokazatelně užíván v produkčním prostředí nejméně u 
deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů v rámci Evropské unie. 
Dodavatel je povinen potvrdit tuto skutečnost Objednateli čestným písemným 
prohlášením předaným nejpozději k datu Akceptace Díla a na výzvu Objednatele tuto 
skutečnost prokázat, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě. 

ii. Nelze-li to na Dodavateli spravedlivě požadovat, nemusí být Objednateli předány 
zdrojové kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do softwaru 
zasahovat, vždy však musí být předána kompletní provozní (uživatelská, 
administrátorská, bezpečnostní) dokumentace. Ustanovení předchozí věty nelze použít 
v případě, že se nebude jednat o software Výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. 
nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně 
nepropojenými subjekty oprávněnými takovýto software distribuovat a poskytovat, 
popř. zajišťovat poskytování podpory minimálně v rozsahu sjednaném touto 
Smlouvou, a který je v době uzavření této Smlouvy prokazatelně užíván v produkčním 
prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů v 
rámci Evropské unie. 

7. Open source software (použití) – v této Smlouvě a jejích přílohách též nazývaný spolu  

s Proprietárním  software „SW produkty" 

a) Open source software, software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně 
komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské 
dokumentace a práva software měnit. V případě, že bude Dodavatelem použit v rámci 
plnění dle této Smlouvy open source software, je Dodavatel povinen potvrdit tuto 
skutečnost Objednateli čestným písemným prohlášením předaným nejpozději k datu 
Závěrečné akceptace Díla a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat, a to ve lhůtě 
stanovené Objednatelem v písemné výzvě. 
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b) Dodavatel je povinen zdokumentovat veškeré využití open source software v rámci plnění 
dle této Smlouvy a předložit Objednateli ucelený přehled využitého open source software, 
jehož součástí budou kompletní a přesné licenční podmínky takového software. Zahrnutím 
tohoto software do Díla dle této Smlouvy nesmí dojít k omezení jakýchkoliv práv 
Objednatele ve vztahu k Dílu, které je předmětem této Smlouvy a k omezení účelu 
Smlouvy, tj. zejména nesmí být omezena možnost Objednatele Dílo upravovat  
a zasahovat do něj. 

c) V případě, že bude Dodavatelem použit v rámci plnění dle této Smlouvy open source 
software, Dodavatel plně odpovídá za dodržení licenčních podmínek jím užitého open 
source software, kdy formou čestného prohlášení Objednateli potvrdí, že způsob jeho 
použití v rámci Díla není v rozporu s licenčními podmínkami Výrobců. 

8. Ostatní licence - Není-li v této Smlouvě výše stanoveno jinak a bude-li to nezbytné pro splnění 
předmětu této Smlouvy, poskytne Dodavatel, jako součást jeho plnění dle této Smlouvy, resp. 
zabezpečí další licence v rozsahu nezbytném a potřebném k řádnému plnění a splnění předmětu 
této Smlouvy, tj. zejména k vytvoření a dodání Díla, k zajištění Služeb správy a provozu, 

Přesunu IP atd. (dále jen „Další licence“). Dodavatel je povinen zajistit registraci Dalších 
licencí na jméno Objednatele. Náklady na pořízení Dalších licencí jsou součástí Ceny. O 
poskytnutí těchto Dalších licencí bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol, v němž 
budou Další licence rozepsány do položkového seznamu s přesným uvedením názvu 
předmětných licencí a jejich popisu. Další licence se považují za řádně poskytnuté a předané 
spolu s licenčním ujednáním  k okamžiku podpisu předávacího protokolu dle předchozí věty 
tohoto odstavce. Informace o podpisu tohoto protokolu bude součástí Akceptačního protokolu 
Závěrečné akceptace Díla. 

9. Ostatní ujednání 

a) Práva získaná v rámci plnění předmětu této Smlouvy přechází i na případného právního 
nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) 
nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Dodavatelem Objednateli. 

b) Odměna za poskytnutí licencí dle této Smlouvy je součástí Ceny. Bez ohledu na formu 
uzavření licenční smlouvy však platí, že Dodavatel je vždy povinen zajistit poskytnutí 
licencí dle podmínek stanovených touto Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný 
obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým 
Autorským dílům. 

c) Za poskytnutí licence se pro účely této Smlouvy nepovažuje pronájem licence, který je pro 
plnění předmětu této Smlouvy nepřípustný, což bere Dodavatel na vědomí a stvrzuje 
podpisem této Smlouvy. 

d) Dodavatel se zavazuje, že užitím Díla nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv 
třetích osob ani k jinému porušení příslušných právních předpisů, a že případné nároky 
třetích osob byly Dodavatelem řádně vypořádány a Objednateli tak v souvislosti s užitím 
Díla nemohou vzniknout jakékoliv peněžité nebo jiné povinnosti vůči třetím osobám. 
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e) Jestliže jsou s užitím software (vyvinutého pro plnění této Smlouvy, Proprietárního i Open 

source), ostatních licencí, služeb či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové či 
pravidelné poplatky (maintenance), je Dodavatel  povinen v rámci plnění dle této Smlouvy 
a při zachování Ceny a Dílčích cen řádně uhradit všechny tyto poplatky. Dodavatel se 
zavazuje ke zhotovení Díla použít takový software, u kterého je zajišťována anebo 
garantována podpora (maintenance), a to po dobu alespoň 5 (pět) let po Závěrečné 
akceptaci Díla. 

10. Zdrojový kód 

a) Dodavatel je povinen předat Objednateli v den Závěrečné akceptace Díla kompletní 
okomentovaný zdrojový kód Díla, na jehož předání má Objednatel nárok v souladu s 

příslušnými ustanoveními této Smlouvy (dále jen „Zdrojový kód“). Předaný Zdrojový kód 
bude ve vlastnictví Objednatele. Zdrojový kód bude Objednateli Dodavatelem jednak 

předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem 
„Zdrojový kód IP“ s tím, že předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními 
stranami potvrzeno v rámci Akceptačního protokolu Závěrečné akceptace Díla nebo uložen 
do software na správu zdrojového kódu Objednatele dle rozhodnutí Objednatele. 

b) Dodavatel je povinen rovněž předat Objednateli i Zdrojový kód upravený v souvislosti s 
úpravami, změnami a dalším rozvojem Díla prováděných Dodavatelem (dále 
„Aktualizovaný Zdrojový kód“), a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů od provedení 
změny nebo úpravy Zdrojového kódu, včetně popisu. Nejpozději do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů od nasazení Díla do produkčního prostředí předá Dodavatel Objednateli 

aktuální verzi Zdrojového kódu, včetně jeho komentované dokumentace. Pro odlišení od 
předchozích verzí Zdrojového kódu je povinností Dodavatele Aktualizovaný Zdrojový kód 
řádně verzovat. Aktualizovaný Zdrojový kód bude veden, aktualizován a udržován 
Dodavatelem v software na správu zdrojového kódu. Software na správu zdrojového kódu 
bude přístupný oprávněným osobám obou Smluvních stran zabezpečeným on-line 

dálkovým způsobem. Pro garanci autenticity a neměnnosti obsahu Zdrojového kódu po 
dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy se Objednatel zavazuje zamezit možnosti editace 
Zdrojového kódu v software na správu zdrojového kódu jinými osobami, než jsou 
oprávněné osoby Dodavatele. 

c) Objednatel zajistí technický provoz software na správu zdrojového kódu, logování přístupů 
a zálohování Zdrojového kódu uloženého v software na správu zdrojového kódu tak, aby 
nedošlo ke ztrátě či neoprávněné modifikaci příslušných dat. 

d) Dodavatel je povinen průběžně, bez zbytečného odkladu, aktualizovat Zdrojový kód 
uložený u Objednatele dle změn (update, upgrade apod.) provedených Dodavatelem tak, 
aby byla u Objednatele v software na správu zdrojového kódu dostupná vždy právě ta verze 
Díla, která je v dané době užívaná Objednatelem na produkčním prostředí. Smluvní strany 
prohlašují, že za jedinou platnou verzi Zdrojového kódu bude považována vždy verze 
vedená v software na správu zdrojového kódu Objednatele. V případě, že by v rámci 
poskytování Služeb správy a provozu IP došlo ke změně Zdrojového kódu, budou tyto 
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změny Dodavatelem řádně popsány a bezodkladně předány Objednateli. Touto změnou 
Zdrojového kódu nejsou dotčena vlastnická práva Objednatele k Dílu. Není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak, má Objednatel vždy právo zasahovat do Zdrojového kódu a 
upravovat ho sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

11. Dokumentace 

a) Nejpozději v den Závěrečné akceptace Díla je Dodavatel povinen předat Objednateli 

veškerou dokumentaci týkající se Díla v elektronické podobě ve strojově čitelných  
a běžně užívaných formátech (např. DOCX, PDF, XLXS, JPG, HTML, TXT, EAP apod.)  

a uživatelskou příručku (viz dále) také v online podobě ve formátu HTML (dále jen 
„Dokumentace“). 

b) Objednatel je výlučným vlastníkem Dokumentace a je oprávněn vytisknout a užívat 
Dokumentaci v neomezeném počtu kopií. Obdobně je Objednatel oprávněn dle svého 
uvážení Dokumentaci elektronicky distribuovat či veřejně publikovat. Objednatel  
je oprávněn sám, popř. prostřednictvím třetích osob, Dokumentaci upravovat, měnit, 
doplňovat apod. 

c) Dodavatel je povinen vždy, a bez zbytečného odkladu, aktualizovat Dokumentaci dle změn 
Díla provedených Dodavatelem při plnění této Smlouvy, a to v rámci Služeb správy a 
provozu a předat ji Objednateli. Toto ustanovení se týká:  

(i) Provozní dokumentace dle článku 10 písm. a) Přílohy č. 2 této Smlouvy, 
(ii) Dokumentace reálného nasazení dle článku 10 písm. e) Přílohy č. 2 této Smlouvy, 
(iii) Dokumentace dle ISVS dle článku 10 písm. f) Přílohy č. 2 této Smlouvy, 
(iv) Zdrojových kódů k Dílu dle článku 12 Přílohy č. 2 této Smlouvy, 

(v) Systémové příručky dle článku 1.11 bodu 2b) Přílohy č. 12 této Smlouvy, 

(vi) Dokumentů dle článku 1.11 bodu 2f) Přílohy č. 12 této Smlouvy. 

d) Při realizaci změn prováděných v rámci Služeb správy a provozu dle Přílohy č. 3 Smlouvy 
Dodavatel zajistí průběžnou aktualizaci Dokumentace IP a její zpřístupnění zástupcům 
Objednatele na dohodnutém úložišti tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu 
implementovaného a provozovaného systému. 

e) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Smlouvy a musí 
splňovat požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na dodání dokumentace vycházejí 
zejména z vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné 
správy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti. Služba dále zahrnuje případné na konzultace a školení (administrátorů, 
uživatelů) po realizaci každé změny, kde je toto nezbytné. 
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Článek XVII 

TRVÁNÍ SMLOUVY – PLATNOST A ÚČINNOST 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění, včetně Ceny, Dílčích cen a 
veškerých metadat. Uveřejnění této Smlouvy provede Objednatel. 

2. Tato Smlouva skončí po uplynutí 60 (šedesáti) měsíců od momentu Závěrečné akceptace Díla. 

3. Tuto Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody Smluvních stran, výpovědí ze strany 
Objednatele, odstoupením od této Smlouvy či zánikem jedné ze Smluvních stran bez právního 
nástupce. 

4. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení důvodu se 6 (šesti) 
měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Dodavateli. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy při podstatném porušení této Smlouvy  
ze strany Dodavatele. Za podstatné porušení této Smlouvy Dodavatelem bude považováno 
zejména: 

a) prodlení Dodavatele se splněním termínu označeného v Harmonogramu jako „Závěrečná 
akceptace Díla“ o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, 

b) prodlení Dodavatele se splněním jakéhokoliv dalšího termínu uvedeného v Příloze č. 7 
Smlouvy, vyjma termínu uvedeném pod písm. a) tohoto článku Smlouvy, o dobu delší než 
30 (třicet) kalendářních dnů, 

c) prodlení Dodavatele s odstraňováním Vad dle příslušných ustanovení této Smlouvy  
a jejích příloh o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů. 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech: 

a) zjistí-li, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s 

cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho 
jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy, nebo 

b) zjistí-li, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a 
snížení výhod volné a otevřené soutěže, nebo 

c) zjistí-li, že Dodavatel nedodržoval povinnosti vyplývající ze sociálních nebo pracovně 
právních předpisů. 

7. Bude-li Dodavatel poskytovat plnění dle této Smlouvy v rozporu s touto Smlouvou a jejími 
přílohami, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku, Nabídkou, popř. v rozporu s 
platnými právními předpisy a normami a nenapraví-li Dodavatel takové vadné plnění ani v 
dodatečné lhůtě stanovené mu Objednatelem v písemné výzvě ke sjednání nápravy, je 
Objednatel oprávněn po marném uplynutí této dodatečné lhůty od Smlouvy odstoupit. 
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8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě: 

a) poruší-li Dodavatel povinnost ochrany Důvěrných informací dle této Smlouvy, 
b) je-li na majetek Dodavatele prohlášen úpadek nebo podá-li Dodavatel sám dlužnický návrh 

na zahájení insolvenčního řízení, 
c) poruší-li Dodavatel závazek, resp. prohlášení uvedená v této Smlouvě, zejména v čl. XVI 

této Smlouvy; 
d) vstoupí-li Dodavatel do likvidace nebo 

e) v případech stanovených Občanským zákoníkem. 

9. V případě neposkytnutí či krácení finanční podpory Projektu, který je spolufinancován z 
Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu, a v rámci kterého je 
realizováno plnění dle této Smlouvy, si Objednatel vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit, 
a to v rozsahu té části předmětu plnění, která dosud nebyla Objednatelem akceptována. Při 
odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu bude provedeno vyúčtování všech provedených a 
akceptovaných plnění a ta budou Dodavateli na základě vystavené faktury uhrazena. 

10. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením 
faktury o dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, a nezaplatí-li ji ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, kterou mu k tomu Dodavatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž 
tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy. 

11. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné 
formě a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou 
zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od 
Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody a ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní 
strany i po odstoupení od Smlouvy, tj. zejména ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě 
práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

 

Článek XVIII 

EXIT PLÁN 

1. Za účelem zajištění kontinuity Služeb správy a provozu IP a dalšího Rozvoje IP po ukončení 
této Smlouvy (tzn. v případě uplynutí doby 6 měsíců před jejím uplynutím, dohody Smluvních 
stran, výpovědi či odstoupení) se dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli nebo 

Objednatelem určené třetí osobě: 

a) veškerou nezbytnou součinnost při zajištění kontinuity dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy, 
b) veškerou nezbytnou součinnost pro předání všech služeb a vlastní předání všech informací 

a výstupů z poskytování Služeb správy a provozu v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této 
Smlouvy (Podmínky správy a provozu IP), a to za účelem zajištění kontinuity při 
poskytování služeb dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. 
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c) v souladu s ustanovením § 6a odst. 3, zákona č. 181/2014 Sb., data, provozní údaje a 
informace, které má k dispozici v souvislosti s provozováním tohoto systému a které jsou 
nezbytné pro případné další provozování tohoto informačního systému nebo jeho jiné 
využití, 

d) veškerou nezbytnou součinnost při migraci dat ze stávající platformy na novou platformu, 

e) bezpečnou likvidaci ve svém digitálním prostředí kopií údajů dle odst. 1 písm. c) tohoto 
článku Smlouvy, kdy způsob likvidace stanoví prováděcí právní předpis nebo řídící 
dokumenty vytvořené v rámci realizace Díla. Likvidaci dat zajistí náležitě i u svých 
případných poddodavatelů, kteří s daty v rámci plnění sjednaných služeb pro Dodavatele 
přichází či mohou přijít do styku. 

f) informace a účastnit se jednáních s Objednatelem a třetími osobami za účelem převedení 
Díla a plynulého přebrání všech dosavadních činností Dodavatele dle této Smlouvy vlastní 
činností Objednatele nebo jím určené třetí osoby. 

2. Na objednání součinnosti při ukončení smlouvy se přiměřeně použije čl. V této Smlouvy. 

3. Dodavatel je v rámci poskytnutí součinnosti při ukončení Smlouvy a na základě Objednatelem 
předložené objednávky povinen provést exit následující formou: 

g) realizací zpracovaného a platného Exit plánu - viz odst. 10. g) Přílohy č. 2 této Smlouvy, 

h) nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení žádosti Objednatele aktualizovat a 

konkretizovat Exit plán, tj. soupis postupů vymezující jednotlivé kroky při provedení exitu; 

i) poskytnout Objednateli součinnost při likvidaci dat končícího IP, a to způsobem, který je 
v souladu s Přílohou č. 4 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 
kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat; 

j) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti Objednateli předat, pokud již není k 
dispozici nebo není aktuální, kompletní aktualizovanou Dokumentaci (včetně popisů 
instalace a zprovoznění jednotlivých částí systému a systému jako celku) v rozsahu 

stanoveném v článku XVI, bod 11. písmeno c).   

 

Článek XIX 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Dodavatel se zavazuje k dodržování bezpečnostních opatření pro smluvní vztahy, které tvoří 
Přílohu č. 12 Smlouvy. 

2. Dodavatel je dále povinen informovat Objednatele o významné změně ovládání Dodavatele 
(viz § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 
předpisů), a to bez zbytečného odkladu poté, co dojde k takové změně ovládání. Nastane-li 

skutečnost uvedená v předchozí větě tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit v souladu s čl. XVII této Smlouvy. 
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3. V souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ je Objednatel oprávněn informovat Dodavatele, že 
nepožaduje, aby součástí Dodávky IP byla dodávka některých či všech softwarových produktů 
třetích stran, jejichž specifikace je uvedena Příloze č. 7 ZD a které budou Dodavatelem uvedeny 

v tabulce C Přílohy č. 7 Smlouvy. Současně je Objednatel oprávněn informovat Dodavatele, že 
nepožaduje, aby součástí Služeb správy a provozu IP byla maintenance některých či všech 
softwarových produktů třetích stran uvedených v oznámení o omezení rozsahu realizace Díla. 
V takovém případě je Objednatel povinen doručit Dodavateli písemné oznámení o omezení 
rozsahu Díla a omezení služeb maintenance nejpozději do 90 (devadesáti) dní od účinnosti 
Smlouvy. 

4. Vlastníkem všech dat a metadat obsažených v IP je Objednatel. Data a metadata obsažená v IP 

jsou oprávněni užívat oprávnění uživatelé IP s tím, že rozsah a možnosti nakládání s daty a 
metadaty se liší v závislosti na přiděleném oprávnění pro práci v IP, které definuje Objednatel. 
Povinností Dodavatele ve vztahu k datům a metadatům systému, která má k dispozici, je 

zajištění řádné ochrany dat a metadat IP proti zneužití, tj. zejména zamezení neoprávněnému 
přístupu, modifikaci, znepřístupnění, odstranění apod. s tím, že toto ustanovení se týká také 
Dodavatele samotného, který zejména musí veškeré operace s daty a metadaty logovat, nesmí 
data a metadata IP postupovat neoprávněným osobám a po skončení Smlouvy má povinnost 
veškeré pořízené kopie dat a metadat či jejich částí zlikvidovat postupem definovaným v Exit 

plánu. 

 

Článek XX 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí 
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

2. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou 
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy 
České republiky. 

3. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. 

4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají 
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení 
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej 

nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně 
nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, 
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které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako 
celku. 

5. Dodavatel se jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona o finanční 
kontrole. Dodavatel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to po dobu určenou k jejich archivaci, a to v 
souladu s příslušnými právními předpisy včetně případných příslušných právních předpisů 
Evropské unie. 

6. Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, 
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo 

být důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakýkoliv negativní 
vliv na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení 
nebylo vůči němu zahájeno, a že ani nehrozí zahájení takového řízení. 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění dle čl. XVII odst. 1 této Smlouvy. 

8. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouvy – Katalog požadavků 

Příloha č. 2 Smlouvy – Předmět Díla 

Příloha č. 3 Smlouvy – Podmínky správy a provozu IP 

Příloha č. 4 Smlouvy – Popis provozního prostředí Objednatele 

Příloha č. 5 Smlouvy – Podmínky rozvoje IP 

Příloha č. 6 Smlouvy – Návrh řešení 

Příloha č. 7 Smlouvy – Detailní rozpad ceny – Akceptační milníky 

Příloha č. 8 Smlouvy – Šablona Prováděcího projektu 

Příloha č. 9 Smlouvy – Kontaktní osoby smluvních stran 

Příloha č. 10 Smlouvy – Seznam členů realizačního týmu a seznam poddodavatelů s 
určením částí plnění 

Příloha č. 11 Smlouvy – Informace o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 12 Smlouvy – Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy 

Příloha č. 13 Smlouvy – Dokumentace ISMS 

Příloha č. 14 Smlouvy – Pojmy a zkratky 

Příloha č. 15 Smlouvy – Rozhodovací stromy 
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    A. Průvodce návštěvníka 

B. Registrace 

C. Rezervace 

10. V případě jakýchkoliv pochybností o vztahu této Smlouvy a jejích příloh jsou rovněž stanovena 
tato výkladová pravidla: V případě jakýchkoliv pochybností či rozporu mezi ustanoveními této 
Smlouvy a jejích příloh budou mít vždy přednost ustanovení Smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou  
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………… 

Mgr. Pavla Novotná 

ředitelka odboru azylové a migrační politiky 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo 

Členové představenstva inQool a.s. 
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