
Smlouva o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 č. ev. ČSÚ 187-2021-S 

 
Stránka 1 z 21 

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ A IMPLEMENTACI PORTÁLU PRO PREZENTACI VÝSLEDKŮ SLDB 2021 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) s následujícím 

obsahem (tato smlouva dále označena jako „Smlouva“ nebo „Smlouva o dílo“) 
 
 

DÍL I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ZÁKLADNÍ OBSAH ZÁVAZKU 
 

1. SMLUVNÍ STRANY, JEJICH POSTAVENÍ A ÚČEL SMLOUVY 
 

1.1. Objednatel 
 

Název:  Česká republika – Český statistický úřad 
 

Sídlo: Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 00025593 

  

Zástupce – osoba oprávněná 
k právnímu jednání za účastníka 
Smlouvy: 

Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 
(dále jen „Objednatel“ nebo též „Zadavatel“) 

 
1.2. Dodavatel 

 

Obchodní firma: Asseco Central Europe, a.s. 

Sídlo: Budějovická 778/3a, Praha 4, 140 00 

IČO: 27074358 

DIČ: CZ27074358 

Údaj o zápisu do veřejného 
rejstříku*: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 85825 

Zástupce – osoba oprávněná 
k právnímu jednání za účastníka 
Smlouvy: 

Ing. David Šindelář, prokurista 

Bankovní spojení – banka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení – číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

* Uvede se rejstříkový soud a spisová značka zápisu. V případě, že Dodavatel není zapsán ve 
veřejném rejstříku, uvede tuto skutečnost do kolonky „Údaj o zápisu do veřejného rejstříku“. 

 
(dále jen „Dodavatel“) 
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(Objednatel a Dodavatel dále společně též „Smluvní strany“) 
 

1.3. Smluvní strany prohlašují, že mají veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnily závazky 
vyplývající z této Smlouvy o dílo, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením Smlouvy o dílo nedojde k porušení žádného 
právního předpisu. 

 
1.4. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu vzhledem k následujícím důvodům: 

 
i. Objednatel realizoval otevřené zadávací řízení (dále jen „Zadávací řízení“) pod názvem „Portál 

pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ a webová aplikace pro prezentaci výsledků 
SLDB 2021“ (dále jen „Zakázka“) ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
ii. V rámci Zadávacího řízení vybíral Objednatel jako zadavatel Dodavatele, který pro Objednatele 

poskytne veškerá plnění spočívající ve vývoji, dodávce, implementaci Portálu pro prezentaci 
výsledků SLDB 2021 a pro diseminaci výsledků statistických úloh Objednatele - ČSÚ. Diseminací 
dat se rozumí různé formy prezentace výsledků, od poskytnutí dat různým skupinám uživatelů v 
definovaných formátech prostřednictvím rozhraní pro stažení až po webovou prezentaci dat v 
tabulkové, geografické či grafické podobě (různé typy grafů a diagramů, kartodiagramy atd.). 
Jednotlivé formy diseminace budou zajišťovány samostatnými systémy nebo aplikacemi (nástroji 
diseminace), které budou v rámci Portálu diseminace průběžně rozvíjeny, doplňovány nebo 
nahrazovány, a to ve formě „zásuvných modulů“. Datovými zdroji pro jednotlivé formy diseminace 
mohou být interní datové zdroje Objednatele i externí datové zdroje dalších subjektů. Základní 
informace o SLDB 2021 a jeho průběhu a rovněž popis architektury informačního systému SLDB 
(dále také jen „IS SLDB 2021“) jsou uvedeny v příloze 4 Smlouvy o dílo. 

 
iii. Dodavatel podal nabídku do Zadávacího řízení za účelem realizace Zakázky pro Objednatele, čímž 

mj. vyjádřil svoji vůli být vázán zadávací dokumentací Zadávacího řízení (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) a obsahem této Smlouvy. 
 

iv. Objednatel v rámci Zadávacího řízení vybral Dodavatele k uzavření této Smlouvy. 
 

v. Objednatel uzavírá tuto Smlouvu o dílo za účelem realizace Zakázky. Objednatel má zájem na 
včasném a řádném poskytnutí plnění vymezeného touto Smlouvou o dílo a Zadávací dokumentací 
ze strany Dodavatele, tj. zejména na tom, aby Zakázka byla realizována Dodavatelem bez 
jakýchkoliv právních nebo jakýchkoliv faktických vad a aby Dodavatel splnil veškeré ostatní 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy o dílo a právního řádu. 

  
vi. Objednatel hodlá portál diseminace informací (dále jen „PDI“) využívat v rámci své činnosti pro 

provedení diseminace výsledků SLDB 2021 a předpokládá pro tento účel nutnost nepřetržitého a 
bezporuchového provozu Díla ve smyslu ujednání čl. 2.1 této Smlouvy. 
 

vii. Dodavatel má zájem Zakázku pro Objednatele řádně a včas splnit za úplatu sjednanou v této 
Smlouvě o dílo. Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
Zakázky a kompletní Zadávací dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k její realizaci, těmto podmínkám rozumí a je schopný je dodržet a stejně 
tak je schopen dodržet veškeré podmínky obsažené v jeho nabídce, kterou podal v Zadávacím 
řízení (dále jen „Nabídka“). Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že pro plnění předmětu této 
Smlouvy o dílo jsou závazné rovněž všechny dokumenty vztahující k Zakázce, a to Zadávací 
dokumentace včetně všech částí vztahujících se k předmětu této Smlouvy o dílo a Nabídka.  
 

viii. Dodavatel dále prohlašuje, že disponuje veškerými profesními znalostmi a dovednostmi k řádnému 
splnění předmětu Zakázky a že všechny osoby, které použije k plnění této Smlouvy o dílo, mají 
potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou profesní způsobilost k plnění, které má Dodavatel dle této 
Smlouvy poskytovat. Dodavatel rovněž prohlašuje, že při plnění této Smlouvy o dílo vystupuje jako 
odborník v oblasti předmětu Zakázky. 
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ix. Dodavatel prohlašuje, že je mu známa specifikace virtualizované infrastruktury zahrnující 
technologickou infrastrukturu a HW komponenty, datová úložiště, síťové prvky a služby spojené se 
zajištěním provozu technologické infrastruktury v rozsahu specifikovaném v příloze 1 této 
Smlouvy, na které bude Dodavatel realizovat předmět plnění podle této Smlouvy.    
 

x. Dodavatel se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této Smlouvy o dílo v souladu s platnými 
právními předpisy a s veškerými zadávacími podmínkami Zakázky. Dodavatel prohlašuje, že jím 
poskytované plnění je a bude prosto práv třetích osob (nevyplývá-li z dalšího textu Smlouvy o dílo 
něco jiného) a že plněním této Smlouvy o dílo neporušuje autorská, licenční nebo průmyslová 
práva třetích osob nebo jiná obdobná práva třetích osob. Dodavatel prohlašuje, že disponuje 
veškerými právy potřebnými k nakládání s licencemi, jejichž poskytnutí je předmětem této 
Smlouvy.  
 

xi. Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění je součástí významného informačního systému 
z hlediska vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
likvidaci dat, v platném znění (dále jen „Vyhláška o kybernetické bezpečnosti“), a že 
zpracovávaná data jsou z hlediska důvěrnosti a integrity klasifikována stupněm “vysoká” a z 
hlediska dostupnosti klasifikována stupněm „kritická“  dle klasifikace uvedené v příloze č. 1 
Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. 
 

xii. Dodavatel nemá oprávnění jakkoli užívat neveřejná data zpracovávaná v softwarové struktuře 
Objednatele (ČSÚ) nad rámec plnění vyplývajícího z této Smlouvy o dílo. 
 

xiii. Pokud by kterékoli z výše uvedených prohlášení Dodavatele neodpovídalo skutečnosti, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli, a Dodavatel je povinen Objednateli uhradit újmu, 
která Objednateli v souvislosti s tím vznikne, v plné výši. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  
 

2.1. Dodavatel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek stanovených 
v této Smlouvě poskytnout plnění zahrnující vývoj, dodávku, implementaci PDI, která umožní 
diseminaci výsledků statistických úloh Objednatele. Diseminací dat se rozumí různé formy 
prezentace výsledků, od poskytnutí dat různým skupinám uživatelů v definovaných formátech 
prostřednictvím rozhraní pro stažení až po webovou prezentaci dat v tabulkové, geografické či 
grafické podobě (různé typy grafů a diagramů, kartodiagramy atd.). Jednotlivé formy diseminace 
budou zajišťovány samostatnými systémy nebo aplikacemi (nástroji diseminace), které budou 
v rámci PDI průběžně rozvíjeny, doplňovány nebo nahrazovány, a to ve formě „zásuvných 
modulů“. Datovými zdroji pro jednotlivé formy diseminace mohou být interní datové zdroje 
Objednatele i externí datové zdroje dalších subjektů (ve smyslu tohoto článku dále také jako 
„Dílo“). 

 
 

2.2. Předmět plnění zahrnuje komplexní realizaci Díla, tak jak byl jeho předmět vymezen v Zadávací 
dokumentaci včetně všech jejích příloh (není-li dále stanoveno jinak). Předmět plnění zahrnuje 
zejména (nikoliv výlučně) činnosti uvedené v kapitole 2 přílohy 1 Smlouvy o dílo. 

 
2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném touto 

Smlouvou o dílo, zhotovený předmět plnění za podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo 
převzít a zaplatit Dodavateli za provedené plnění cenu dohodnutou dle této Smlouvy o dílo.  

 
2.4. Podrobně jsou požadavky na předmět plnění specifikovány zejména v technických podmínkách 

zadavatele, které byly součástí Zadávací dokumentace, které vymezují požadavky Objednatele 
(coby zadavatele Zakázky) na předmět plnění dle této Smlouvy o dílo a které tvoří přílohu 1 této 
Smlouvy o dílo a (dále také jako „Technické podmínky zadavatele“), a rovněž v podrobné 
specifikaci předmětu plnění Dodavatele, které zpracoval Dodavatel jako nabízené plnění v 
rámci  Nabídky, které je přílohou 2 této Smlouvy o dílo (dále jen „Realizační projekt“). 
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2.5. Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo postupovat v souladu s následujícími 
normami a dokumenty: 

 
i. Právními normami a příslušnými technickými normami upravujícími plnění, pod které spadají 

jednotlivá plnění dle této Smlouvy o dílo. 
 

ii. Technickými podmínkami zadavatele, které vymezují požadavky Objednatele (coby 
zadavatele Zakázky) na předmět plnění dle této Smlouvy o dílo. Technické podmínky 
zadavatele tvoří přílohu 1 této Smlouvy o dílo. 

 
iii. Realizačním projektem, který zpracoval Dodavatel jako nabízené plnění v rámci Zadávacího 

řízení.  Realizační projekt je přílohou 2 této Smlouvy o dílo.  
 
iv. Jinými podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci. 
 
v. Jinými podmínkami uvedenými v Nabídce (kromě již výše uvedených Technických podmínek 

nabízených uchazečem). 
 
(dokumenty a normy uvedené pod písm. ii. až v. tohoto odstavce dále společně též „Technická 
dokumentace“) 
 

2.6. Pro vyloučení pochybností o vztahu obsahu této Smlouvy a ostatních dokumentů dle písm. ii. 
až. v. dle přechozího odstavce jsou stanovena tato výkladová pravidla: 

 
i. V případě nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy a dokumentů dle písm. ii. až. v. 

dle přechozího odstavce budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře 
zohledňovala účel Zakázky a této Smlouvy vyjádřený v této Smlouvě a Zadávací dokumentací. 

 
ii. Ustanovení této Smlouvy a dokumentů dle písm. ii. až. v. dle přechozího odstavce, jsou 

vykládána tak, aby jednotlivá ustanovení obstála, pokud možno vedle sebe bez nutnosti 
vyloučení jednoho ustanovení ustanovením jiným. 

 
iii. V případě rozporu mezi ustanoveními textu této Smlouvy samotné a ustanoveními 

Technických podmínek zadavatele nebo jiných podmínek Zadávací dokumentace budou mít 
přednost ustanovení Technických podmínek zadavatele nebo jiných podmínek Zadávací 
dokumentace. 

 
iv. Realizační projekt nebo jiné podmínky uvedené v Nabídce Dodavatele do Zadávacího řízení 

se nepoužijí v rozsahu: 
 

- v jakém nesplňují minimální požadavky stanovené Technickými podmínkami 
zadavatele nebo jinými podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci; 

 
- v jakém obsahují horší kvalitativní úroveň plnění, než kterou obsahují Technické 

podmínky zadavatele nebo jiné podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci; 
 
- v jakém jsou v rozporu s účelem Zakázky a této Smlouvy. 

 
2.7. Dodavatel se zavazuje provést plnění v souladu s normami a dokumenty uvedenými v odst. 2.5 

Smlouvy tak, že Dílo bude plně způsobilé sloužit účelu dle této Smlouvy, bude bez jakýchkoliv 
právních nebo jakýchkoliv faktických vad a bude mít technické, funkční, estetické a jiné 
vlastnosti vymezené v Technické dokumentaci.  

 
2.8. Výslovně se sjednává, že plnění musí být Dodavatelem poskytnuto tak, aby byla zajištěna 

funkčnost Díla a jiných plnění stanovených v této Smlouvě o dílo a dokumentech, na které tato 
Smlouva o dílo odkazuje, pro účel vymezený touto Smlouvou o dílo, především tedy pro 
diseminace dat v rámci výsledků SLDB 2021. Dodavatel bere na vědomí, že jednotlivá plnění 
(například dodání věcí a provedení činností), která by řádně nezajistila naplnění účelu 
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vyjádřeného v této Smlouvě o dílo, nebudou sama o sobě mít pro Objednatele ekonomický 
význam. 

 
2.9. Právní vztahy Smluvních stran založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem o veřejných zakázkách, autorským 
zákonem, jakož i některými zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve 
vztahu k předmětu plnění této Smlouvy, zejména zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
kybernetické bezpečnosti“) a jeho prováděcími předpisy, a vyhláškou č. 317/2014 Sb., o 
významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.  

 
 

3. OBECNÉ VYMEZENÍ MÍSTA PLNĚNÍ SMLOUVY 
 

3.1. Místem plnění je: 
 
i. sídlo Objednatele pro účely jednání mezi Smluvními stranami, akceptaci plnění a předávání 

hmotných výstupů z realizovaných činností; 
ii. jiné pracoviště oznámené Objednatelem Dodavateli u činností, u kterých tak vyplývá z jejich 

povahy; 
iii. sídlo Dodavatele či jiné pracoviště Dodavatele u činností prováděných dálkovým přístupem. 
 

3.2. Výše uvedená určení místa plnění nevylučují, aby Dodavatel jednotlivé práce a úkony při 
realizaci plnění dle této Smlouvy prováděl na jiném místě, než je uvedeno v odst. 3.1, pokud 
povaha těchto prací a úkonů nevyžaduje jejich provádění v některém konkrétním místě dle výše 
stanovených pravidel (tj. zejména v případě, že určení místa dodání vyžadují až výsledky těchto 
prací a úkonů, nikoliv tyto práce a úkony samotné). 

 
 

4. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

 
4.1. V rámci Realizačního projektu je obsažen závazný harmonogram plnění předmětu této Smlouvy 

o dílo, který zpracoval Dodavatel v Nabídce v souladu s požadavky Zadávací dokumentace 
(dále jen „Harmonogram“).  Harmonogram stanoví v souladu s požadavky Zadávací 
dokumentace dobu plnění pro jednotlivé fáze realizace Zakázky vymezené v příloze 9 Smlouvy 
o dílo (dále jen „Fáze“). Dílo je provedeno Akceptací rozšíření PDI dle odst. 5.14 a 5.15 této 
Smlouvy po úspěšném završení zkušebního provozu, tedy akceptací bez výhrad. Fáze 4 – 
Podpora provozu a rozvoj je upravena samostatnou servisní smlouvou (dále také jako „Servisní 
smlouva“).  

 
4.2. Dodavatel se tímto zavazuje realizovat plnění a dokončit jeho jednotlivé Fáze v souladu s 

Harmonogramem. 
 

4.3. Dodavatel se zavazuje v rámci Fáze 0a – Inicializace projektu vypracovat základní řídící 
dokument projektu (dále jen „ZDP“), jehož náležitosti, obsah a rozsah jsou uvedeny v příloze 9 
Smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že akceptace ZDP bez výhrad v rámci Fáze 
0a Objednatelem je podmínkou pokračování v dalším plnění předmětu této Smlouvy. Dodavatel 
se zavazuje při vybudování PDI, jeho implementaci a integraci a následně při jeho provozu 
postupovat rovněž v souladu se ZDP, který byl po ukončení Fáze 0 Harmonogramu předmětu 
plnění Objednatelem akceptován bez výhrad.  

 

 
4.4. Smluvní strany sjednávají, že pokud Dodavatel nemůže řádně pokračovat v realizaci předmětu 

plnění podle této Smlouvy o dílo prokazatelně v důsledku vyšší moci nebo z důvodů na straně 
Objednatele, resp. z důvodů, že Objednatel není schopen poskytnout Dodavateli součinnost, 
ke které je podle Smlouvy zavázán (dále také jen „Překážka v realizaci předmětu plnění“), 
termíny stanovené pro dokončení jednotlivých Fází v Harmonogramu předmětu plnění se 
prodlužují o dobu trvání Překážky v realizaci předmětu plnění. Existenci Překážky v realizaci 
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předmětu plnění a délku jejího trvání je Dodavatel povinen neprodleně oznámit Objednateli. Za 
vyšší moc se považuje i situace, pokud právní předpis související s předmětem plnění podle 
této Smlouvy dozná takovou změnu, která by měla podstatný vliv na včasné dokončení některé 
z Fází podle Harmonogramu (dále jen „Podstatná legislativní změna“). V takovém případě 
musí být jednotlivé Fáze dle Harmonogramu dokončeny tak, aby realizace předmětu plnění 
odpovídala právním předpisům ve stavu po Podstatné legislativní změně. 

 
 

5. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ  

 
5.1. Při předání plnění Objednateli se provádí Akceptační řízení, při kterém se prověřuje jeho 

funkčnost z hlediska požadavků stanovených v této Smlouvě o dílo, zejm. v Technických 
podmínkách zadavatele a Realizačním projektu, a okolnost, zda provedené plnění nevykazuje 
vady. Akceptační řízení probíhá přednostně podle podmínek daných Harmonogramem (dále 
jen „Akceptační řízení“). 

 
5.2. Smluvní strany tímto sjednávají, že předmětem Akceptačního řízení podle tohoto článku 5 

Smlouvy budou tyto části předmětu plnění: 

i. Akceptace fáze 0a – iniciační fáze, ZDP 

ii. Akceptace fáze 0b – Analýza, zpracování cílového konceptu a nefunkční prototyp PDI  
iii. Akceptace fáze 1a – Realizace PDI a webu scitani.cz 
iv. Akceptace fáze 1b – Pilotní provoz  
v. Akceptace fáze 2 – Rozšíření PDI, realizace webu czso.cz a migrace 
vi. Akceptace fáze 3 - Zkušební provoz 
vii. Akceptace Závěrečné zprávy 

 
(každá z těchto částí předmětu plnění uvedená pod čísly i. až vii. výše se pro účely akceptace 
v tomto článku označuje zvlášť také jen jako „Předmět akceptace“). Příloha 9 vymezuje jednotlivé 
Předměty akceptace v podrobnostech v podobě akceptačních milníků a definuje ve vztahu k nim 
též podklady a dokumentaci, která je součástí příslušného Předmětu akceptace (dále jen 
„Dokumentace k Předmětu akceptace“).  

 

i. Akceptace fáze 0a - ZDP 

 

5.3. ZDP se považuje za splněný jeho akceptací bez výhrad (podle odst. 5.22. i. Smlouvy) nebo 
akceptací s výhradami (podle odst. 5.22. ii. Smlouvy) Objednatelem v akceptačním protokolu, 
a to za předpokladu, že ZDP byl Dodavatelem dokončen a předán v termínu pro dokončení 
Fáze 0a. Smluvní strany sjednávají, že Akceptační řízení ohledně ZDP bude započato 
nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od jejich dokončení a předání Objednateli 
k akceptaci. 

 
5.4. Při zahájení Akceptačního řízení ohledně ZDP je Dodavatel povinen předložit Objednateli 

akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst. 5.27 Smlouvy).  
 

5.5. Projednání akceptace v rámci Akceptačního řízení ohledně ZDP se bude konat nejpozději do 
5 (slovy: pěti) pracovních dní od zahájení Akceptačního řízení, a to v termínu zaslaném 
Dodavateli, resp. jeho oprávněným osobám ve věcech akceptace e-mailem s nejméně 
dvoudenním předstihem, to vše v případě, že ZDP Objednatel neakceptuje bez výhrad podle 
odst. 5.22. i. Smlouvy ihned. 

 
 

ii. Akceptace fáze 0b – Analýza, cílový koncept a nefunkčního prototyp PDI 

 

5.6. Analýza, cílový koncept a nefunkční prototyp PDI se považují za splněné jejich akceptací bez 
výhrad (podle odst. 5.22. i. Smlouvy) nebo akceptací s výhradami (podle odst. 5.22. ii. Smlouvy) 
Objednatelem v akceptačním protokolu, a to za předpokladu, že analýza, cílový koncept a 
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nefunkční prototyp PDI byly Dodavatelem dokončeny a předány v termínu pro dokončení v 
rámci Fáze 0b dle Harmonogramu. Smluvní strany sjednávají, že Akceptační řízení ohledně 
analýzy, cílového konceptu a nefunkčního prototypu bude započato nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dní od jejich dokončení a předání Objednateli k akceptaci. 

 
5.7. Při zahájení Akceptačního řízení ohledně analýzy, cílového konceptu a nefunkčního prototypu 

PDI je Dodavatel povinen předložit Objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými 
v odst. 5.27 Smlouvy).  
 

5.8. Projednání akceptace v rámci Akceptačního řízení ohledně analýzy, cílového konceptu a 
nefunkčního prototypu PDI se bude konat nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od 
zahájení Akceptačního řízení, a to v termínu zaslaném Dodavateli, resp. jeho oprávněným 
osobám ve věcech akceptace e-mailem s nejméně dvoudenním předstihem, to vše v případě, 
že analýza, cílový koncept a nefunkční prototyp PDI Objednatel neakceptuje bez výhrad podle 
odst. 5.22. i. Smlouvy ihned. 

 

 

iii. Akceptace fáze 1a – Realizace PDI a webu scitani.cz 

 

5.9. Fáze 1a se považuje za splněnou akceptací Realizace PDI a webu scitani.cz bez výhrad nebo 
akceptací s výhradami (podle odst. 5.22 ii. Smlouvy) Objednatelem v akceptačním protokolu, a 
to za předpokladu, že Realizace PDI a webu scitani.cz byly Dodavatelem dokončeny, 
integrovány s ostatními Systémy ČSÚ specifikovanými v příloze 1 Smlouvy a předány v termínu 
pro dokončení Fáze 1a dle Harmonogramu. Smluvní strany sjednávají, že Akceptační řízení 
Realizace PDI a webu scitani.cz bude započato nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od 
jejího dokončení a předání včetně veškeré dokumentace Objednateli. 
 

5.10. Při zahájení Akceptačního řízení Realizace PDI a webu scitani.cz je Dodavatel povinen předložit 
Objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst.  5.27. Smlouvy). Dodavatel 
se zavazuje, že spolu s akceptačním protokolem Objednateli předá i příslušnou Dokumentaci 
k Předmětu akceptace a zdrojové kódy vztahující se k Realizace PDI a webu scitani.cz. 

 
5.11. Projednání akceptace v rámci Akceptačního řízení ohledně Realizace PDI a webu scitani.cz se 

bude konat nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od zahájení Akceptačního řízení, a to v 
termínu zaslaném Dodavateli, resp. jeho oprávněným osobám ve věcech akceptace e-mailem 
s nejméně dvoudenním předstihem, to vše v případě, že Realizace PDI a webu scitani.cz 
Objednatel neakceptuje bez výhrad podle odst. 5.22. i Smlouvy ihned. 

 
 

iv. Akceptace fáze 1 b – Pilotní provoz  

 

5.12. Fáze 1b se považuje za splněnou akceptací Pilotního provozu bez výhrad nebo akceptací 
s výhradami (podle odst. 5.22 ii. Smlouvy) Objednatelem v akceptačním protokolu, a to za 
předpokladu, že Pilotní provoz byl řádně realizován v termínu pro dokončení Fáze 1b dle 
Harmonogramu. Smluvní strany sjednávají, že Akceptační řízení ohledně Pilotního provozu PDI 
bude započato nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od jeho dokončení a předání včetně 
veškeré dokumentace Objednateli. 
 

5.13. Při zahájení Akceptačního řízení ohledně Pilotního provozu je Dodavatel povinen předložit 
Objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst.  5.27. Smlouvy). PDI. 
Dodavatel se zavazuje, že spolu s akceptačním protokolem Objednateli předá i příslušnou 
Dokumentaci k Předmětu akceptace. 

 

 

v. Akceptace fáze 2 – Rozšíření PDI, realizace webu czso.cz a migrace 
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5.14. Rozšíření PDI, realizace webu czso.cz a migrace se považují za splněné akceptací bez výhrad 
(podle odst. 5.22. i. Smlouvy) Objednatelem v akceptačním protokolu, a to za předpokladu, že 
Rozšíření PDI, realizace webu czso.cz a migrace byly Dodavatelem dokončeny, integrovány 
s ostatními Systémy ČSÚ specifikovanými v příloze 1 Smlouvy a předány v termínu pro 
dokončení Fáze 2 dle Harmonogramu. Smluvní strany sjednávají, že Akceptační řízení 
Rozšíření PDI, realizace webu czso.cz a migrace bude započato nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dní od jejího dokončení a předání včetně veškeré dokumentace Objednateli. 

 
5.15. Při započetí Akceptačního řízení ohledně Rozšíření PDI, realizace webu czso.cz a migrace je 

Dodavatel povinen předložit Objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými 
v odst. 5.27.Smlouvy). Dodavatel se zavazuje, že spolu s akceptačním protokolem Objednateli 
předá i příslušnou Dokumentaci k Předmětu akceptace a zdrojové kódy vztahující se k 
Rozšíření PDI, realizace webu czso.cz a migrace.  
 

5.16. Projednání akceptace v rámci Akceptačního řízení ohledně Rozšíření PDI, realizace webu 
czso.cz a migrace se bude konat nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od zahájení 
Akceptačního řízení, a to v termínu zaslaném Dodavateli, resp. jeho oprávněným osobám ve 
věcech akceptace e-mailem s nejméně dvoudenním předstihem, to vše v případě, že Rozšíření 
PDI, realizace webu czso.cz a migrace Objednatel neakceptuje bez výhrad podle odst. 5.22. i 
Smlouvy ihned. 

 
 

vi Akceptace fáze 3 – Zkušební provoz 

 

5.17. Zkušební provoz se považuje za splněný akceptací s výhradami nebo bez výhrad (podle odst. 
5.22. i. Smlouvy) Objednatelem v akceptačním protokolu, a to za předpokladu, že Zkušební 
provoz byl Dodavatelem dokončen a Objednateli předán výstup o úspěšném Zkušebním 
provozu v termínu pro dokončení Fáze 3 dle Harmonogramu předmětu plnění. Smluvní strany 
sjednávají, že Akceptační řízení ohledně provedeného Zkušebního provozu bude započato 
nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od dokončení Zkušebního provozu, přičemž 
Akceptační řízení bude započato na základě písemné výzvy Objednatele. 
 

5.18. Při započetí Akceptačního řízení ohledně Zkušebního provozu je Dodavatel povinen předložit 
Objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst. 5.27. Smlouvy). Dodavatel 
se zavazuje, že spolu s akceptačním protokolem Objednateli předá i příslušnou Dokumentaci 
k Předmětu akceptace.  

 
 

vii. Akceptace Závěrečné zprávy 

 

5.19. Závěrečná zpráva se považuje za splněný jeho akceptací bez výhrad (podle odst. 5.22. i.  
Smlouvy) nebo akceptací s výhradami (podle odst. 5.22. ii. Smlouvy) Objednatelem 
v akceptačním protokolu, a to za předpokladu, že Závěrečná zpráva byla Dodavatelem 
dokončena a předán v termínu dle Harmonogramu. Smluvní strany sjednávají, že Akceptační 
řízení ohledně Závěrečné zprávy bude započato nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od 
jejího dokončení a předání Objednateli k akceptaci. 
 

5.20. Při zahájení Akceptačního řízení ohledně Závěrečná zpráva je Dodavatel povinen předložit 
Objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst. 5.27 Smlouvy).  
 

5.21. Projednání akceptace v rámci Akceptačního řízení ohledně Závěrečné zprávy se bude konat 
nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od zahájení Akceptačního řízení, a to v termínu 
zaslaném Dodavateli, resp. jeho oprávněným osobám ve věcech akceptace e-mailem 
s nejméně dvoudenním předstihem, to vše v případě, že Závěrečnou zprávu Objednatel 
neakceptuje bez výhrad podle odst. 5.22. i. Smlouvy ihned. 
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Společná ustanovení k závěrům Akceptačního řízení  

 

5.22. Výsledkem akceptačních řízení popsaných výše může být:  
 

i. Akceptováno bez výhrad: Neshledá-li Objednatel v Předmětu akceptace žádné vady ani 
nedodělky ani nedostatky v Dokumentaci k Předmětu akceptace (vady nebo nedodělky nebo 
nedostatky v Dokumentaci k Předmětu akceptace společně dále jen jako „vady“), uvede do 
akceptačního protokolu, že Předmět akceptace akceptuje bez výhrad a akceptační protokol 
potvrdí oprávnění zástupci obou Smluvních stran svými podpisy; 
 

ii. Akceptováno s výhradami: V případě, že Objednatel shledá v Předmětu akceptace nejvýše 
10 (slovy: deset) vad kategorie C (viz kategorizaci vad v odst. 5.23 Smlouvy), stanoví 
Objednatel po konzultaci s Dodavatelem závazný termín jejich odstranění. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných vad 5 (slovy: pět) pracovních dní ode 
dne podpisu akceptačního protokolu. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že 
Předmět akceptace (s uvedením konkrétního předmětu akceptace dle odst. 5.2. Smlouvy) 
akceptuje s výhradami a uvede termín pro odstranění vad. Oprávnění zástupci obou 
Smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených 
vad provedou Smluvní strany nové Akceptační řízení za stejných podmínek. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě akceptace s výhradami podle tohoto 
písmene není Dodavatel, za předpokladu, že dokončil a předal Předmět akceptace PDI včas, 
po dobu odstraňování vad kategorie C v prodlení s dokončením Předmětu akceptace. 

 
iii. Neakceptováno: Shledá-li Objednatel v Předmětu akceptace závažné vady, tj. vadu nebo 

vady kategorie A nebo B, případně více než 10 vad kategorie C, stanoví Objednatel po 
konzultaci s Dodavatelem přiměřený závazný termín jejich odstranění s tím, že po dobu od 
sjednaného termínu pro dokončení Předmětu akceptace až do úplného odstranění všech 
vytčených vad bude Dodavatel v prodlení s dokončením Předmětu akceptace. Nedohodnou-li 
se Smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných vad kategorie A nebo B 10 (slovy: 
deset) pracovních dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu. Objednatel do akceptačního 
protokolu uvede, že Předmět akceptace neakceptuje a uvede seznam vad. Oprávnění zástupci 
obou Smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění všech 
vytčených vad kategorie A nebo B provedou Smluvní strany nové Akceptační řízení za stejných 
podmínek.  

 

Společná ustanovení k akceptaci 

 

5.23. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že předpokladem a podmínkou pro provedení 
akceptace fází specifikovaných v článku 5., odst. 5.2 písm. ii., iii., v. a vii. Smlouvy je provedení 
připomínkového řízení k jednotlivým výstupům specifikované v harmonogramu. Dodavatel se 
zavazuje předat objednateli výstupy příslušné fáze v přípravných verzích vždy v termínu 
stanoveném v harmonogramu k připomínkám, následně proběhne v termínu stanoveném v 
harmonogramu připomínkové řízení k jednotlivým výstupům v přípravné verzi a poté se 
dodavatel zavazuje připomínky objednatele vzešlé z připomínkového řízení do jednotlivých 
výstupů zapracovat. 
 

5.24. Smluvní strany sjednávají, že vady budou klasifikovány dle následujících pravidel: 
 

i. Vada kategorie A – Předmět akceptace (nebo jeho část) není použitelný ve svých základních 
funkcích nebo se vyskytuje funkční nebo jiná závada znemožňující činnost a řádné užití 
Předmětu akceptace nebo jeho části, příp. znemožňující pokračování v realizaci předmětu 
plnění v souladu s touto Smlouvou a účelem v ní vyjádřeným. Tento stav může ohrozit běžný 
provoz, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody. 

ii. Vada kategorie B – funkčnost Předmětu akceptace nebo jeho částí je ve svých funkcích, resp. 
ve výsledku degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz nebo omezuje řádné užití 
Předmětu akceptace nebo jeho části pro účel vyjádřený v této Smlouvě. 
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iii. Vada kategorie C – Ostatní – drobné vady Předmětu akceptace, které nespadají do kategorií 
A a/nebo B. 

 

V případě, že vada znemožní či omezí provádění dalších testů, bude příslušná Fáze přerušena až do 
nasazení Předmětu akceptace po opravě vady. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, není tím jakkoli 
dotčena povinnost plnit dle Harmonogramu.  
 

5.25. Nezúčastní-li se Dodavatel jednání s Objednatelem k projednání akceptace anebo odmítne-li 
podepsat akceptační protokol, má se za to, že se skutečnostmi v něm uvedenými souhlasí. 
 

5.26. Výsledek Akceptačního řízení Fáze 1a bez výhrad nebo s výhradami je podmínkou, resp. 
nebrání fakturaci příslušné části ceny za předmět plnění v souladu s odst. 7.1 Smlouvy. 
 

5.27. Smluvní strany tímto sjednávají, že akceptační protokol bude obsahovat krom podrobností dle 
přílohy 9 Smlouvy o dílo zejm. tyto náležitosti: 

i. označení Smluvních stran; 
ii. datum a místo projednání akceptace; 
iii. označení předmětu plnění, který je Předmětem akceptace, nebo jeho části; 
iv. závěr Akceptačního řízení (akceptováno, akceptováno s výhradami, neakceptováno); 
v. v případě akceptace s výhradami nebo v případě neakceptace předmětu plnění soupis vad 

a termín pro jejich odstranění; 
vi. podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (případně pouze podpis oprávněného 

zástupce Objednatele, pokud Dodavatel odmítne akceptační protokol potvrdit podpisem). 
 
 

6. CENA PLNĚNÍ 
 

6.1. Celková cena za plnění předmětu Smlouvy v rozsahu vymezeném v článku 2 této Smlouvy, 
tedy komplexní dodávku a implementaci PDI (dále jen „Cena Díla“) činí 17 917 200,00 Kč 
(slovy: sedmnáct milionů devět set sedmnáct tisíc dvě stě korun českých) bez DPH. 

 
6.2. Cenu Díla  tvoří cena všech plnění dle článku 2 této Smlouvy, včetně ceny za provedení 

implementace integrace s okolními prvky a provedení dalších činností Dodavatelem, které jsou 
uvedeny v Nabídce s tím, že cena za Dílo zahrnuje ceny za veškerá dílčí plnění poskytnutá 
Dodavatelem Objednateli v rámci vybudování PDI  v rozsahu podle článku 2 této Smlouvy, jakož 
i ceny za služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky nebo v této Smlouvě, ale Dodavatel jako odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou 
nezbytné pro řádné fungování Díla v souladu s funkčními požadavky a účelem vymezenými 
v této Smlouvě.    

 
6.3. K Ceně Díla bude připočtena DPH v sazbě podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění.  
 

6.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Cena Díla je sjednána jako cena pevná a maximálně 
přípustná.  

 
6.5. Cena Díla je stanovena jako úplata za provedení celého předmětu plnění podle odst. 2.1 této 

Smlouvy ze strany Dodavatele, včetně poskytnutí licence dle článku 14 této Smlouvy. Cena Díla 
je stanovena jako cena konečná s ohledem na rozsah plnění, jeho účel a požadovanou 
funkcionalitu a rozsah licence. 

 
6.6. Dodavatel nemá vůči Objednateli právo na úhradu jakýchkoliv nákladů, které by mu vznikly 

v souvislosti s provedením předmětu plnění dle této Smlouvy, a to ani v případě, že tyto náklady 
vznikly v souvislosti s plněním Dodavatele, při kterém jednal jménem a na účet Objednatele. 
Veškeré tyto náklady jsou zahrnuty do Ceny Díla. 

 
6.7. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a 
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doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

 
 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 

7.1. Cenu Díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli ve třech částech: 
 

i. První část ve výši 3 583 440 Kč (slovy: tři miliony pět set osmdesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet 
korun českých) bez DPH odpovídající 20 % (slovy: dvaceti procentům) Ceny Díla nejdříve 
v den následující po akceptaci Fáze 0a a 0b v rámci akceptačního řízení ohledně akceptace 
ZDP, nefunkčního prototypu a cílového konceptu bez výhrad nebo s výhradami.; 

ii. Druhou část ve výši 5 375 160 Kč (slovy: pět milionů tři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto 
šedesát korun českých) bez DPH odpovídající 30 % (slovy: třiceti procentům) Ceny Díla 
nejdříve v den následující po akceptaci Fáze 1a a 1b bez výhrad nebo s výhradami; 

iii. Třetí část ve výši 8 958 600 Kč (slovy: osm milionů devět set padesát osm tisíc šest set korun 
českých) bez DPH odpovídající 50 % (slovy: padesáti procentům) Ceny Díla nejdříve v den 
následující po akceptaci Fáze 2 a Fáze 3 bez výhrad nebo s výhradami. 

 
7.2. Vyúčtování Ceny Díla, resp. její části, provede Dodavatel daňovým dokladem – fakturou, která 

musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů, zejména 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto podstatných 
náležitostí musí daňový doklad – faktura Dodavatele obsahovat evidenční číslo Objednatele 
této Smlouvy, číslo účtu Dodavatele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku. 

 
7.3. Lhůta splatnosti faktury činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů, resp. v případě faktury vystavené 

v lednu nebo prosinci kalendářního roku 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne doručení daňového 
dokladu – faktury se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce Objednateli do datové 
schránky. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, sjednávají Smluvní strany totožnou lhůtu 
splatnosti i pro placení jiných plateb podle této Smlouvy (úroky z prodlení, náhrada škody 
apod.). 

 
7.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Dodavateli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje Cenu Díla, resp. její část, vyúčtovanou 
v rozporu s touto Smlouvou nebo která obsahuje chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti 
vyúčtované Ceny Díla, resp. její části, začíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení 
opravené faktury Objednateli způsobem uvedeným v předchozím odstavci.  

 
7.5. Cena Díla, resp. jeho část, vyúčtovaná fakturou Dodavatele se pokládá za uhrazenou 

okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. 
 
 
 

8. ODPOVĚDNOST ZA JAKOST DÍLA 
 

8.1. Dodavatel odpovídá za vady Díla, jež bude mít Dílo (či jeho dílčí část) v době jeho předání 
Objednateli, a dále za vady, které se na něm (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční 
doby.  

 
8.2. Dodavatel v rámci záruky za jakost odpovídá za to, že Dílo jako celek bude plně funkční a 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické 
specifikaci a parametrům uvedeným v této Smlouvě a v Technické dokumentaci a bude bez 
jakýchkoliv vad. Záruka se vztahuje na všechny dílčí části Díla (všechny jeho dílčí komponenty) 
včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny součásti plnění týkající se provedení Díla včetně 
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produktů třetích stran, které byly využity při jeho realizaci a všechny činnosti provedené v rámci 
vývoje, implementace a integrace Díla. Vadou plnění se pro účely této Smlouvy rozumí 
nedostatek vlastností Díla nebo jeho části nebo nedostatek vlastností implementace Díla oproti 
vlastnostem uvedeným v této Smlouvě (vč. dokumentů, na které Smlouva odkazuje). 

  
8.3. Dodavatel poskytuje záruku za jakost po záruční dobu 60 měsíců, která počíná okamžikem 

Akceptací rozšíření PDI dle odst. 5.14 a 5.15 této Smlouvy, bez výhrad (dále jen „Záruční 
doba“).  

 
8.4. Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání Záruční doby dle této Smlouvy na vlastní náklady 

odstraní všechny vady, které se v předmětu plnění vyskytnou. Reklamaci záručních vad uplatní 
Objednatel u Dodavatele vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozví, a to písemně 
s tím, že reklamace musí vždy obsahovat evidenční číslo Smlouvy Objednatele a popis vady 
nebo informaci, jak se vada projevuje. Reklamaci záruční vady zašle Objednatel Dodavateli do 
datové schránky, e-mailem na kontaktní osobu ve věcech technických anebo doporučenou 
listovní zásilkou. 

 
8.5. Dodavatel je povinen začít s odstraněním reklamované záruční vady nejpozději do 1 hodiny 

(slovy: jedné hodiny) od doručení reklamace Objednatele. Dodavatel je povinen odstranit 
záruční vadu nejpozději do 1 (slovy: jednoho) dne od doručení písemné reklamace, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 
8.6. Neodstraní-li Dodavatel řádně reklamovanou záruční vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel 

oprávněn pověřit jejím odstraněním jinou osobu. Dodavatel v takovém případě uhradí 
Objednateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s reklamací a odstraněním záruční vady, 
a to na základě písemné výzvy Objednatele ve lhůtě ve výzvě uvedené. 

 
8.7. Veškeré činnosti nutné či související s vyřízením reklamací vad činí Dodavatel sám na své 

náklady v součinnosti s Objednatelem tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost 
Objednatele. Dodavatel uhradí škodu, která Objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. 
Dodavatel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za 
vady. Určení Místa plnění dle této Smlouvy se přiměřeně použije i pro určení místa odstraňování 
vad. 

 
8.8. Ustanovení tohoto článku 8 se neuplatní v rozsahu, kdy v průběhu platnosti a účinnosti po dobu 

účinnosti Servisní smlouvy, kterou Smluvní strany uzavřely současně s touto Smlouvou, bude 
funkčnost a způsobilost pro použití ke smluvenému účelu zajišťována servisními zásahy podle 
Servisní smlouvy. V rozsahu, kdy určitá nefunkčnost či závada nebude pokryta Servisní 
smlouvou, nebo v případě zániku Servisní smlouvy, se uplatní ustanovení tohoto článku 8.  

 
 

 

9. SANKCE VE VZTAHU K ZÁVAZKŮM TÝKAJÍCÍM SE DODÁVKY (VYTVOŘENÍ A 
IMPLEMENTACE) DÍLA 

 
9.1. V případě prodlení Dodavatele s dokončením jakékoliv Fáze stanovené v Harmonogramu je 

Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je povinen Objednateli zaplatit 
Smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den 
a každý jednotlivý případ prodlení. 

 
 

9.2. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady v rámci Akceptačního řízení dle článku 
5 této Smlouvy ve stanovené lhůtě nebo v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady 
zjištěné průběžnou kontrolou dle článku 12 této Smlouvy ve stanovené lhůtě nebo v případě 
prodlení Dodavatele s odstraněním vady zjištěné v rámci reklamace dle článku 8 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení a Dodavatel je povinen Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení u každé jednotlivé vady. 
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9.3. V případě porušení povinnosti Dodavatele podle odst. 11.1 i. Smlouvy je Objednatel oprávněn 

po Dodavateli požadovat a Dodavatel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000.000 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ 
kybernetického bezpečnostního incidentu způsobeného technologiemi použitými při 
poskytování předmětu plnění podle této Smlouvy, jehož dopad je úrovně „Kritický (4)“ při použití 
vodítek pro hodnocení dopadů bezpečnostních incidentů dle Metodiky analýzy a řízení rizik 
informací která je přílohou 8 této Smlouvy. 

 
9.4. V případě porušení povinnosti Dodavatele podle odst. 11.1 x. nebo xi. nebo xviii. Smlouvy je 

Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat a Dodavatel je povinen Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) za každý jednotlivý 
prokázaný případ porušení povinnosti. 

 

9.5. V případě porušení povinnosti Dodavatele podle odst. 11.1 iv. nebo v. Smlouvy nebo podle 
článku 13 nebo 14 je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení a Dodavatel je 
povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti, resp. za každý započatý 
měsíc, v němž nebude mít Dodavatel uzavřenou platnou a účinnou pojistnou Smlouvu se 
stanovenými parametry. 

 
9.6. V případě porušení jiné smluvní povinnosti Dodavatele je Objednatel oprávněn požadovat po 

Dodavateli zaplacení a Dodavatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení jakékoli jiné povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy anebo potvrzené výzvy, pokud takovou povinnost Dodavatel nesplní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené 
povinnosti s tím, že v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta pro splnění povinnosti je 
přiměřená, pokud činí alespoň 5 (slovy: pět) kalendářních dnů). 

 
9.7. Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Objednatel je oprávněn 

jednostranně započíst svou pohledávku za Dodavatelem z titulu smluvní pokuty vůči jakékoli 
splatné pohledávce Dodavatele za Objednatelem. 

 
9.8. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu škody případně vzniklé porušením 

smluvní povinnosti, a to v plné výši. 
 

9.9. Dodavatel výslovně prohlašuje, že výše smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy je 
přiměřená a odpovídá charakteru zajišťovaných povinností. 

 
9.10. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny za předmět plnění nebo jeho části je 

Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení z dlužné částky ve 
výši podle platných právních předpisů k prvému dni prodlení. 

 
 

10. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE PDI 

 
Způsob poskytování Služeb PDI   

 

10.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli služby podpory provozu a rozvoje Díla 
způsobem a v rozsahu stanoveném samostatnou servisní smlouvou.    

 
 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

11.1. Dodavatel se zavazuje: 
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i. poskytovat Objednateli předmět plnění podle této Smlouvy řádně a včas, v souladu 
s podmínkami této Smlouvy a s platnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí 
a schopností a s potřebnou odbornou péčí, a to po celou dobu trvání této Smlouvy, a dále se 
Dodavatel zavazuje poskytovat předmět plnění v souladu s právními předpisy o kybernetické 
bezpečnosti a v souladu s přílohou 3 této smlouvy obsahující Bezpečnostní požadavky; 

ii. poskytnout Objednateli kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy potřebnou součinnost 
k provedení kontrolního bezpečnostního auditu ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti 
a jeho prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a 
v souladu s požadavky uvedenými v příloze 3 této smlouvy; 

iii. dodržovat platné právní předpisy ve vztahu k bezpečnosti a provozu informačních systémů 
Objednatele; 

iv. po celou dobu trvání této Smlouvy zachovat ve svém řešitelském týmu minimálně 8 (slovy: 
osm) členů s kvalifikací, kvalitou a vymezením rolí tak, jak uvedl ve své nabídce k Zakázce 
a jak je uvedeno v příloze 5 této Smlouvy (dále jen „kvalifikovaní členové řešitelského týmu“), 
předem písemnou formou informovat Objednatele o zamýšlených změnách ve složení týmu a 
provádět změny v personálním složení tohoto týmu jen se souhlasem Objednatele. Objednatel 
nebude souhlas s personálními změnami ve složení týmu Dodavateli bezdůvodně odpírat 
a souhlas udělí za předpokladu, že Dodavatel doloží, že noví členové řešitelského týmu, kteří 
nahrazují kvalifikované členy řešitelského týmu, splňují všechny požadavky na kvalifikaci, 
kvalitu a vymezení rolí ve stejném rozsahu a rovněž předloží Objednateli slib mlčenlivosti ve 
znění obsaženém v příloze 6 Smlouvy; 

v. udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i po dobu trvání 
záručních lhůt podle této Smlouvy, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem 
třetí osobě pokrývající předmět plnění této Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši 
minimálně 10.000.000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na jednu škodní událost; na 
vyžádání je Dodavatel povinen tuto pojistnou Smlouvu Objednateli doložit kdykoli v průběhu 
trvání této Smlouvy; 

vi. na žádost Objednatele spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost případným dalším 
smluvním partnerům Objednatele anebo jiným osobám;  

vii. předávat Objednateli provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a programátorskou 
dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při realizaci předmětu plnění podle této 
Smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném příloze 9 této Smlouvy; 

viii. i bez pokynů Objednatele provést neodkladné úkony související s předmětem této Smlouvy, 
které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody, anebo které lze s ohledem na předmět plnění 
Smlouvy a na znalosti Dodavatele považovat za součást plnění Smlouvy; 

ix. zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které 
budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní 
předpisy, především „Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, 
bezpečnosti práce a ochrany majetku“, se kterými byl Objednatelem seznámen před zahájením 
pravidelné přítomnosti v prostorách Objednatele; 

x. zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou obsahem této Smlouvy, které  
se v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy dozvěděl, anebo které Objednatel označil 
za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými 
za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, 
anebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu; 
závazek mlčenlivosti podle tohoto ustanovení se Dodavatel zavazuje dodržovat i po ukončení 
této Smlouvy; dále se Dodavatel zavazuje dodržet závazek obsažený ve slibu, který je uveden 
v příloze 6 této Smlouvy a zavazuje se též, že jej dodrží i další kvalifikovaní členové 
řešitelského týmu, kteří tento slib učinili.  

xi. pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této Smlouvy dostane do kontaktu s osobními 
údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci této Smlouvy může v závislosti na konkrétním 
způsobu provádění příslušných částí Dodavatelem poskytovaných plnění docházet ke 
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zpracování osobních údajů Dodavatelem ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, 
berou Smluvní strany na vědomí, že v takovém případě jsou povinny uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů. Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se ochrany a 
zpracování osobních údajů mohou být na základě dohody Smluvních stran dále specifikována 
podle výsledků analýz Objednatele realizovaných v době trvání této Smlouvy; 

xii. poskytnout Objednateli alespoň jeden přístup (kontaktní místo) pro help desk v souvislosti 
předmětem plnění podle této Smlouvy; 

xiii. vést provozní deník po celou dobu trvání této Smlouvy a na vyžádání jej předložit Objednateli 
ke kontrole; 

xiv. zajistit roli architekta kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti; 

xv. po celou dobu trvání Smlouvy zajišťovat dostatečnou úroveň bezpečnostních opatření 
k zajištění požadované důvěrnosti, integrity a dostupnosti Díla a v něm zpracovávaných dat; 

xvi. po celou dobu trvání Smlouvy informovat manažera kybernetické bezpečnosti Objednatele 
o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním Smlouvy;  

xvii. informovat Objednatele o způsobu řízení rizik na své straně a o zbytkových rizicích 
souvisejících s plněním této Smlouvy; 

xviii. provést likvidaci veškerých dat, které nadále není oprávněn uchovávat dle obecně závazných 
předpisů, na zařízeních, které Dodavatel použil při plnění podle této Smlouvy, resp. provést 
prokazatelné smazání veškerých dat ze všech zařízení či nosičů s tím, že Dodavatel se 
zavazuje Objednateli nejpozději při započetí Akceptačního řízení ohledně nasazení a 
otestování rozšíření PDI dle článku 5 této Smlouvy nebo v případě předčasného ukončení 
Smlouvy předat protokol o prokazatelném smazání veškerých dat na zařízeních a nosičích 
použitých při realizaci předmětu plnění podle této Smlouvy. 

 

11.2. Objednatel se zavazuje: 
 

i. poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost k provedení Díla. Předpokládaný rozsah potřebné 
součinnosti Objednatele pro účely tohoto ujednání je obsažen v kapitole 6 Realizačního 
projektu.  

ii. převzít od Dodavatele bez zbytečného odkladu řádné plnění nebo jeho dílčí část ve smyslu 
této Smlouvy. 

 

 

12. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA 

 

12.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu plnění předmětu plnění ze strany Dodavatele, a to 
po každé dokončené Fázi dle Harmonogramu předmětu plnění poskytovaného Dodavatelem, a 
to průběžně po celou dobu trvání této Smlouvy. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu 
plnění předmětu plnění ze strany Dodavatele i v průběhu jednotlivých Fází realizace předmětu 
plnění. V případě, že Dodavatel nebude plnit požadavky na kvalitu předmětu plnění řádně, resp. 
předané výstupy Dodavatelem nebudou odpovídat požadovaným výstupům obsaženým 
v Harmonogramu předmětu plnění nebo v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn Dodavateli 
kdykoli vytknout vady předmětu plnění, a to písemnou formou. Dodavatel se zavazuje 
Objednatelem označené vady plnění odstranit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od 
doručení vytknutí vady Objednatelem, nedohodnou-li se v konkrétním případě Smluvní strany 
jinak. Objednatel je rovněž oprávněn provádět pravidelnou kontrolu Dodavatele při plnění 
předmětu plnění této Smlouvy z hlediska dodržování zákonných i smluvních povinností 
Dodavatele v rámci kybernetické bezpečnosti. V případě zjištění nedostatků ohledně 
kybernetické bezpečnosti je Dodavatel povinen odstranit veškeré vady plnění či nedostatky ve 
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lhůtě uvedené výše v tomto ustanovení.  
 
 

13. PODDODAVATELÉ 
 

13.1. Dodavatel je oprávněn zajistit plnění této Smlouvy anebo dílčích částí plnění prostřednictvím 
poddodavatelů, jejichž specifikace, včetně specifikace dílčích částí plnění, které budou těmito 
poddodavateli poskytovány, je obsažena v příloze 7 této Smlouvy. 

 
13.2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části plnění provádět 

v souladu se všemi podmínkami této Smlouvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Tím 
není dotčena výlučná odpovědnost Dodavatele za poskytování řádného plnění podle této 
Smlouvy, Dodavatel tedy odpovídá Objednateli za řádné plnění této Smlouvy, které svěřil 
poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. 

 
13.3. Dodavatel se zavazuje nezměnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, přičemž Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných 
objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele; Objednatel se 
zavazuje souhlas se změnou poddodavatele Dodavateli bezdůvodně neodpírat. 

 
 

14. VLASTNICKÉ PRÁVO A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

14.1. V případě, že součástí předmětu plnění Dodavatele na základě této Smlouvy je zhotovení díla, 
jehož předmět se má stát vlastnictvím Objednatele, přechází na Objednatele vlastnické právo 
k takovému předmětu díla dnem uhrazení ceny za předmět plnění, resp. za jeho příslušnou část 
podle této Smlouvy. Nebezpečí škody na takovém předmětu díla přechází na Objednatele dnem 
jeho předání a převzetí Objednatelem, resp. akceptací předmětu plnění Objednatelem. Strany 
tímto výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn takové dílo, resp. rozpracované dílo 
v přiměřeném rozsahu užívat pro testovací a zkušební provoz ještě před jeho předáním a před 
uhrazením ceny za poskytnutý předmět plnění.  

 
14.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré hmotné substráty díla, včetně nezbytné 

dokumentace, zdrojových kódů, klíčů nebo jiných obdobných výstupů vzniklých při realizaci 
plnění na základě této Smlouvy. Strany tímto výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn 
zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup v přiměřeném rozsahu užívat pro testovací a zkušební 
provoz ještě před předáním plnění, včetně výstupů, jehož součástí jsou i zdrojové kódy, a tedy 
před uhrazením ceny za předmět plnění, resp. za jeho příslušnou část. 

 
14.3. V případě, že výsledkem činnosti Dodavatele podle této Smlouvy je dílo, které naplňuje znaky 

autorského díla ve smyslu autorského zákona, včetně počítačového programu (dále jen 
„autorské dílo“), poskytuje Dodavatel Objednateli ve smyslu ust. § 2371 občanského zákoníku 
licenci, tj. oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, a to v rozsahu pro jeho řádné užívání 
k naplnění účelu této Smlouvy a po celou dobu trvání příslušných práv. 

 
14.4. Licenci podle předchozího odstavce uděluje Dodavatel Objednateli jako výhradní k veškerým 

známým způsobům užití takového autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo autorské 
dílo Dodavatelem vytvořeno, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání autorského 
díla Objednatelem. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním 
rozsahem, neomezená způsobem nebo rozsahem užití a teritoriálně neomezená. Dále je 
licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu). 
Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. 
Objednatel je oprávněn zpřístupnit užívání autorského díla svým zaměstnancům, zástupcům, 
právním nástupcům a Dodavatelům (včetně Dodavatelů outsourcingu), a to pouze pro vnitřní 
použití při současném zachování veškerých autorských práv Dodavatele.  

 

14.5. Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro 
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Dodavatele i v případě zhotovení části autorského díla poddodavatelem nebo třetí osobou. 
 

14.6. Obsahem poskytnuté licence podle odst. 14.4. Smlouvy je zejména oprávnění Objednatele 
(popř. Objednatelem pověřené třetí osoby) autorské dílo nebo jeho části rozmnožovat, zveřejnit, 
upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit dílo s dílem jiným a zařadit je do 
díla souborného. Za tímto účelem je Dodavatel povinen předat Objednateli veškeré zdrojové 
kódy v poslední verzi vztahující se k Dílu  podle této Smlouvy, předvést spustitelnost předaných 
zdrojových kódů a postup kompilace, sestavení a ověření funkcionality, a předat související 
dokumentaci v souladu s odst. 11.1.vii Smlouvy, a to tak, že zdrojové kódy k Dílu  a veškerá 
dokumentace bude uložena na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele nebo 
mu budou nejpozději k datu předání díla předány na dohodnutém datovém nosiči. O předání 
smluvní strany sepíší předávací protokol.  

 
14.7. Odměny za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli podle tohoto článku Smlouvy jsou 

zahrnuty v ceně Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na žádnou dodatečnou 
odměnu za poskytnutá oprávnění.  

 
14.8. Dodavatel se zavazuje, že výsledkem předmětu plnění nebo jakékoli jeho části nebudou 

porušena práva třetích osob. V opačném případě nese Dodavatel vedle odpovědnosti za vady 
plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou. Dodavatel se tímto 
výslovně zavazuje, že neopatří/nepoužije v rámci realizace předmětu plnění podle této Smlouvy 
bez výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele žádnou licenci od třetí osoby 
v souvislosti s předmětem plnění na základě této Smlouvy, s níž by byl spojen vznik jakéhokoli 
závazku Objednatele vůči Dodavateli nebo třetí straně; v případě, že Dodavatel tento svůj 
závazek poruší, nese veškeré náklady související s pořízením a užíváním takové licence. 

 
14.9. V případě, že předmětem plnění Dodavatele dle této Smlouvy bude poskytnutí licencí 

k jakémukoli standardnímu software třetích stran, a jiného SW, který nebyl vytvořen výlučně pro 
Objednatele za účelem realizace této Smlouvy, poskytne Dodavatel Objednateli k takovému 
plnění nevýhradní licenci v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu této Smlouvy, a to za 
podmínek stanovených v odst. 14.8. Smlouvy. 

 
14.10. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací této Smlouvy 

je Dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem 
v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy. 

 
 

15. VYŠŠÍ MOC 
 

15.1. Jestliže některá ze Smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této Smlouvy 
anebo je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku jejich 
sjednání, nebude tato Smluvní strana považována za Smluvní stranu, která je v prodlení anebo 
která jiným způsobem porušila své smluvní závazky a nebude po dobu trvání působení vyšší 
moci povinna k plnění těchto závazků, ani nebude povinna hradit smluvní sankce za porušení 
smluvní povinnosti. 

 
15.2. Působení vyšší moci je dotčená Smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku 

překážky vyšší moci písemně oznámit a prokázat druhé Smluvní straně. 
 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní, je druhá 
Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy jednostranně odstoupit s účinky do budoucna.  

 
 
 

16. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

 
16.1. Smluvní strany se zavazují zajistit povinnost mlčenlivosti všech svých pracovníků či jiných osob, 
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jež budou přicházet do styku s osobními údaji, a to v tomto rozsahu: 
 

a) zachovávat mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích i o způsobu jejich zabezpečení; 

b) nezneužít osobní údaje ve prospěch svůj ani třetích osob; 

c) nevystavit osobní údaje přístupu neoprávněných osob ani nebezpečí jejich ztráty; 

d) zajistit povinnosti mlčenlivosti ohledně osobních údajů i po skončení plnění podle této Smlouvy. 

16.2. Smluvní strany berou na vědomí, že: 
 

a) každá ze Smluvních stran je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) získaných od 

pracovníků Smluvních stran v souvislosti s uzavřením této Smlouvy (např. osobní údaje 

kontaktních osob); 

b) subjektem údajů se pro účely této Smlouvy rozumí pracovník Objednatele a pracovník 

Dodavatele, jehož osobní údaje si Smluvní strany poskytují v souvislosti s uzavřením této 

Smlouvy; 

c) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této Smlouvy budou zpracovány v souladu 

s GDPR a souvisejícími právními předpisy, výhradně za účelem realizace závazků z této 

Smlouvy; 

d) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této Smlouvy nebudou poskytovány třetím 

osobám (příjemcem osobních údajů jsou výlučně Smluvní strany navzájem a nebudou předávány 

třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci);  

e) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této Smlouvy budou správcem uloženy po dobu 

nezbytně nutnou pro realizaci závazků z této Smlouvy a pro splnění povinností správce 

plynoucích v souvislosti s uzavřením této Smlouvy z platných právních předpisů. 

16.3. Smluvní strany prohlašují a nesou odpovědnost za to, že jejich pracovníci stanovení Smluvními 
stranami jako kontaktní osoby podle článku 17 této Smlouvy a pracovníci Dodavatele uvedení 
v příloze 5 této Smlouvy jako členové řešitelského týmu, byli poučeni:  

 
a) o tom, že Smluvní strany si vzájemně předávají jejich osobní údaje v rozsahu: titul, příp. vědecká 

hodnost, jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, v rámci plnění této Smlouvy, 

a to za účelem realizace závazků z této Smlouvy;  

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči druhé Smluvní straně, zejména 

právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo na jejich opravu nebo 

výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatňovat další práva 

v mezích GDPR a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

17. KONTAKTNÍ A OPRÁVNĚNÉ OSOBY  
 

17.1. Za účelem řádné realizace této Smlouvy jmenují Smluvní strany kontaktní osoby ve věcech 
technických, včetně reklamace, administrativních, bezpečnostních a ochrany osobních údajů 
a oprávněné osoby ve věcech akceptace a ve věcech smluvních. Seznam a kontaktní údaje 
těchto kontaktních a oprávněných osob jsou Smluvní strany povinny si předat bezodkladně po 
uzavření Smlouvy. 

 
17.2. Smluvní stany se zavazují bezodkladně písemnou formou se vzájemně informovat o veškerých 

změnách týkajících se jmenovaných kontaktních a oprávněných osob podle předchozího 
odstavce. 
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17.3. Smluvní strany sjednávají, že případné nejasnosti a spory při realizaci Smlouvy budou 
eskalovány takto:  

 1. úroveň: kontaktní osoby Smluvních stran ve věcech technických 

 2. úroveň: oprávněné osoby ve věcech akceptace a věcech smluvních 

 3. úroveň: statutární zástupci Smluvních stran. 

 

18. TRVÁNÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
 

18.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti této Smlouvy do ukončení Fáze 3 
dle Harmonogramu předmětu plnění Akceptačním řízením a s tímto souvisejícím vypořádáním 
práv a povinností Smluvních stran, vyjma licenčních ustanovení dle čl. 14 Smlouvy a čl. 8 
Smlouvy. 

 
18.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran. 
 

18.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“)  

 
19. UKONČENÍ SMLOUVY 

 

19.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran, výpovědí Objednatele 
nebo odstoupením od Smlouvy v níže uvedených případech. 

 
19.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě neschválení 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na plnění poskytované na základě této Smlouvy pro 
příslušný kalendářní rok. Případné neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na 
příslušný kalendářní rok je Objednatel povinen bezodkladně písemnou formou oznámit 
Dodavateli. 

 
19.3. Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni od této 

Smlouvy jednostranně odstoupit s účinky do budoucna v případě jejího podstatného porušení 
druhou Smluvní stranou s tím, že za podstatné porušení Smlouvy se pro účely tohoto ujednání 
pokládá zejména:  

 
i. porušení kteréhokoli ze závazků Dodavatele podle odst. 11.1.nebo podle článku 13 nebo podle 

článku 14 této Smlouvy; 
ii. opakované (nejméně 2x) nedodržení očekávané kvality předmětu plnění Dodavatelem (závěr 

jakéhokoliv Akceptačního řízení s výsledkem „neakceptováno“); 
iii. prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 (slovy: 

šedesát) dnů. 
 

19.4. Případné jednostranné odstoupení od Smlouvy nebo jiné ukončení této Smlouvy se nedotýká 
nároku odstupující Smluvní strany na zaplacení smluvních pokut a náhrady škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti druhé Smluvní strany, povinnosti mlčenlivosti a dalších závazků, 
z jejichž charakteru vyplývá, že mají trvat i po skončení Smlouvy. 

 
19.5. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si v případě předčasného ukončení Smlouvy veškerou 

potřebnou součinnost tak, aby žádné ze Smluvních stran nevznikla škoda. 
 
 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

20.1. Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny 
okolností po uzavření této Smlouvy. 
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20.2. Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, provedly finanční 
kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že Dodavatel  
se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm.  
e) uvedeného zákona. 

 
20.3. Dodavatel souhlasí s uveřejněním plného znění této Smlouvy, s výjimkou neuveřejnitelných 

částí a údajů (z důvodů vyplývajících z platných právních předpisů), v souladu s povinnostmi 
Objednatele podle platných právních předpisů, zejména podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle zákona o registru smluv. 

 
20.4. Dodavatel bere na vědomí, že je Objednatelem veden v seznamu významných Dodavatelů 

v souladu s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. 
 

20.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle zákona o registru 
smluv zajistí Objednatel. 

 
20.6. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení Smlouvy 
ustanovením platným a účinným, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo 
neúčinnému ustanovení co nejblíže. 

 
20.7. Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem příslušným 

kontaktním osobám druhé Smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky 
nebo doporučenou poštou, případně předána osobně do podatelny, není-li ve Smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

 
20.8. Veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této 

Smlouvy, budou Smluvní strany prioritně řešit dohodou.  
 

20.9. Jakékoli změny či doplnění této Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

 
20.10. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli veškeré 

skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této Smlouvy, zejména 
změny svého majetkoprávního postavení, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu, 
významné změny ovládání Dodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích) nebo změny 
vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změny oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných 
Dodavatelem k plnění podle této Smlouvy apod. 

 
20.11. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající 

z této Smlouvy a Zakázky výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující 
se k předmětu této Smlouvy a Zakázky, nedohodnou-li se Smluvní strany u konkrétního 
dokumentu jinak (např. standardní technické specifikace výrobců HW v anglickém jazyce 
apod.).  

 
20.12. Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
 

20.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Veškerá 
ujednání Smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu Smlouvy jsou zcela nahrazena 
ujednáními této Smlouvy. 

 
20.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
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Příloha 1 - Specifikace Portálu diseminace informací 
Příloha 2 - Realizační projekt 
Příloha 3 - Bezpečnostní požadavky 

Příloha 4 - Architektura IS SLDB, Obecný popis stávajícího Redakčního systému 

Příloha 5 - Řešitelský tým 
Příloha 6 - Slib mlčenlivosti 
Příloha 7 - Seznam poddodavatelů 
Příloha 8 - Metodika řízení rizik  

Příloha 9 - Popis fází plnění a požadavky na testování 

 

20.15. Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel 
a jeden stejnopis obdrží Dodavatel. 

 

 

 

V Praze dne 14. 1. 2022    V Praze dne 6. 1. 2022 

 

 

 

……………………………………………………..  …………………………………………   

Česká republika – Český statistický úřad  Asseco Central Europe, a.s. 

Robert Šanda      Ing. David Šindelář 

ředitel odboru statistiky obyvatelstva   prokurista 
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Příloha č. 1 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Specifikace Portálu diseminace informací 

 

Příloha č. 1 se nezveřejňuje – citlivé informace. 
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Příloha č. 2 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Realizační projekt 

 

Příloha č. 2 se nezveřejňuje – citlivé informace. 
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Příloha č. 3 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Bezpečnostní požadavky 

 

Příloha č. 3 se nezveřejňuje – citlivé informace. 
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Příloha č. 4 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Architektura IS SLDB, Obecný popis stávajícího Redakčního systému 

 

Příloha č. 4 se nezveřejňuje – citlivé informace. 
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Příloha č. 5 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Řešitelský tým Dodavatele 

 

SEZNAM TECHNIKŮ 
 (realizačního týmu) 

Pozice (role) v realizačním týmu Příjmení, jméno technika 

Programátor databázových aplikací xxxxxxxxxxxxx 

Senior analytik xxxxxxxxxxxxx 

Specialista na kybernetickou bezpečnost xxxxxxxxxxxxx 

Specialista návrhář UI a UX xxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí programátor webových aplikací xxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí projektu xxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí řízení podpory xxxxxxxxxxxxx 

Vedoucí testovacího týmu xxxxxxxxxxxxx 
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Příloha č. 6 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Slib mlčenlivosti 

 

 

     

  
 
 

 
Písemný záznam o složení slibu mlčenlivosti podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 

znění pozdějších předpisů: 

 

Dne [datum složení slibu] byl níže podepsaným zaměstnancem  

[Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu]  

složen do rukou předsedy ČSÚ nebo osoby jím pověřené slib mlčenlivosti ve znění: 

 

 
“Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se s důvěrnými 
statistickými údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu s ustanoveními zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje využiji jen pro účel, pro 
který byly určeny.” 
 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
…………………………………………………. 
[Jméno, příjmení, podpis] 
[Pozice] 
[Zaměstnavatel] 
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Příloha č. 7 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost:  Lundegaard, a. s. 

Sídlo: Papírenská 180/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

Právní forma: Akciová společnost 

IČ: 25687221 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu zadat 
poddodavateli 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how, a to 
zejména v části analýzy, implementace a testování a dále podle 
potřeb projektu v oblasti dodávky díla v rámci implementace 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

Do 10 % 

 

 

 

Identifikace Poddodavatele 

Obchodní společnost:  Asseco Central Europe, a.s. 

Sídlo: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

Právní forma: Akciová společnost 

IČ: 35 760 419 

Části veřejné zakázky, které 
má Dodavatel v úmyslu 
zadat poddodavateli 

Poradenské služby, poskytování znalostní báze a know-how podle 
potřeb projektu v oblasti celého předmětu Veřejné zakázky. 

Rozsah činnosti, které bude 
poddodavatel v rámci plnění 
provádět 

Do 5 % 
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Příloha č. 8 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Metodika řízení rizik 

 

Příloha č. 8 se nezveřejňuje – citlivé informace. 
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Příloha č. 9 

Smlouvy o vytvoření a implementaci Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 

Popis fází plnění a požadavky na testování 

 

Příloha č. 9 se nezveřejňuje – citlivé informace. 
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