
 

Evidenční číslo smlouvy: S-285-330/2015 

Číslo jednací: 45/2015-330-SML 

Výtisk číslo: … 

 

 

 

SMLOUVA NA DODÁVKY 

„Dodávka nástroje pro zajišťování úrovně dostupnosti informací“ 

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „Občanský zákoník“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

 

 

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy 

sídlo:  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

jednající:  
      kontaktní osoba:

IČO:  66003008 

DIČ:  CZ66003008 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

2. DATASYS s.r.o. 

sídlo:  Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3   

jednající:    

kontaktní osoba: 

IČO:  61249157   

DIČ:  CZ61249157 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

(dále jen „Poskytovatel“) 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele řádně a včas dodat Objednateli 

požadovaný nástroj pro sledování úrovně dostupnosti informací v návaznosti na požadavky 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti), včetně instalace a podpory dále specifikované v odst. 2 tohoto 
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článku a závazek Objednatele za řádně poskytnuté plnění zaplatit sjednanou cenu dle čl. IV. 

této smlouvy. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli následující plnění (dále též „předmět 

smlouvy“):   

A Specifikace dodávky 

• Dodávka jedné instance (licence) nástroje, která bude umístěna v lokalitě v Praze. 

• Dodávka musí obsahovat všechno potřebné programové vybavení. Tj. součástí 

dodávky musí být všechny potřebné licence včetně licence operačních systémů. 

• Musí se jednat o jeden z operačních systémů: MS Windows 8.1, MS Windows 10, 

MS Windows Server 2012 R2, SUSe Linux, RedHat Linux. 

• Dodávka nástroje musí být realizována jako software a musí obsahovat grafickou 

ovládací konzoli.  

• Tento software musí být možné provozovat jako fyzický i virtuální server  

s  operačním systémem Microsoft Windows nebo Linux (viz výše) jak v prostředí 

VMware, tak i v prostředí Hyper-V. 

• Dokumentace nástroje a grafické konzole buď, v českém nebo anglickém jazyce. 

• Dodávka nástroje specifikovaného výše musí být dodána do lokality určené 

Objednatelem nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

• Instalace instance v lokalitě v Praze určené Objednatelem. Instalační návod pro 

instalaci dalších instancí v českém jazyce. Dokumentace stavu po provedení instalace 

v českém jazyce. 

• Kompletní instalace všech dodaných nástrojů musí být dokončena nejdéle ve lhůtě 

uvedené v čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy. Poskytovatel je povinen předat 

Objednateli dokumentaci stavu po provedení instalace. Řádnou instalaci osvědčí 

Objednatel písemným schválením v souladu s čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

B Specifikace podpory 

• Podpora nástroje bude Poskytovatelem poskytována ode dne písemného schválení řádné 

instalace Objednatele po dobu uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

• Poskytovatel je povinen aktualizovat nástroj po celou dobu platnosti této smlouvy 

v rámci podpory dodávky.. 

• Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli přístup k technickým informacím 

výrobce, tj. přístup ke znalostní bázi určené pro zákazníky. Dále je Poskytovatel 

povinen umožnit Objednateli možnost zaslání dotazu výrobci nebo Poskytovateli 

elektronickou poštou nebo přes zákaznický formulář nebo obdobným způsobem.  

• Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli technickou pomoc v pracovní dny 

v rozmezí 8 – 17 hodin formou technických konzultací a technických zásahů v Praze 

v maximálním rozsahu 16 hodin za rok. Poskytovatel je dále povinen poskytovat 

Objednateli  technickou pomoc elektronickou poštou nebo telefonicky. Poskytovatel je 

povinen vyhovět žádosti o technickou pomoc do dvou pracovních dnů následujících po 

dni, kdy žádost obdržel, pokud Objednatel nestanový lhůtu delší.  
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C Požadavky na funkce 

 Dodaný nástroj musí zajišťovat následující funkce: 

• sledování dostupnosti služeb informačních systémů, 

• vyhodnocování doby odezvy požadavků na služby, 

• sledování zatížení (CPU, disky, síťová rozhraní) komponent informačních 

systémů, 

• upozornění na nedostupnost služby nebo komponenty v reálném čase formou 

zaslání zprávy elektronickou poštou, nebo provedením určitého programu, 

nebo odesláním SMS, 

• podporu pro vyhodnocení dostupnosti informačních systémů za určité 

období formou reportů, formáty minimálně PDF,  

• podporu pro kontrolu plnění SLA. 

 Sledování dostupnosti minimálně následujících typů služeb: 

• webové služby, 

• jmenné služby, 

• služby přesného času, 

• služby řadiče domény MS Windows, 

• služby Active Directory, LDAP, RADIUS, 

• databázové služby. 

 Sledování zatížení komponent minimálně následujících typů zařízení: 

• síťové přepínače (switches), 

• síťové směrovače (routers), 

• servery s operačními systémy VMware, Hyper-V, MS Windows a Linux, 

• DNS servery, 

• NTP servery, 

• řadiče domén MS Windows, 

• LDAP, RADIUS servery, 

• databázové servery (minimálně MS SQL a Oracle). 

 Rovnocenná podpora IPv4 a IPv6. 

 Grafická ovládací konzole s využitím web prohlížeče jako klienta. 

D Požadované technické vlastnosti 

1. Sledování dostupnosti maximálně 200 zařízení a služeb. 

2. Možnost upgrade na vyšší počet sledovaných zařízení a služeb. 

 

Článek III. 

Doba, místo plnění a vzájemný styk mezi smluvními stranami 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění podle čl. II odst. 2 této smlouvy v následujících 

termínech: 

 a) Dodávka a instalace systémů  

do 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy  

b) Poskytování podpory 
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po dobu 36 měsíců ode dne řádného předání nainstalovaných funkčních systémů.  

 

 

2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele a dále v lokalitě v Praze dle pokynů 

Objednatele. 

3. Vzájemný styk mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob 

uvedených v článku I. této smlouvy, jejichž totožnost a kontaktní údaje (např. telefonní 

číslo, faxové číslo, emailovou adresu a poštovní adresu), si smluvní strany vzájemně 

písemně oznámí (totéž platí i pro jakékoliv změny kontaktních osob, popř. jejich 

kontaktních údajů apod.). 

 

Článek IV. 

Celková cena, platební a fakturační podmínky 

 

1. Celková cena za řádně poskytnuté plnění za celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy nesmí 

přesáhnout 500 000,- Kč bez DPH, tzn. 605 000,- Kč včetně DPH. Jednotlivé dílčí ceny 

jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace ceny. 

2. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH přiúčtována 

daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

3. Ceny dle odst. 1 a 2 tohoto článku jsou cenami maximálními, nepřekročitelnými a jsou 

v nich zahrnuty veškeré náklady vynaložené Poskytovatelem v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy, jakož i náklady související. 

4. Cena za řádně dodaný nástroj včetně instalace dle č. II. odst. 2 písm. A této smlouvy bude 

Objednatelem zaplacena na základě Poskytovatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) po řádně a včas provedené instalaci dodaného nástroje v termínu stanoveném v čl. 

II. odst. 2 písm. A této smlouvy a po jejím písemném schválení Objednatelem dle čl. V. 

odst. 1 této smlouvy. 

5. Cena za poskytování služeb dle čl. II. odst. 2 písm. B této smlouvy bude Objednatelem 

placena měsíčně zpětně na základě Poskytovatelem řádně vystavené faktury. Oprávnění 

fakturovat cenu vznikne Poskytovateli po písemném schválení služeb Objednatelem dle čl. 

V. odst. 2 této smlouvy. 

6. Objednatel nebude Poskytovateli poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu této 

smlouvy v jakékoliv formě. 

7. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

platnými právními předpisy, název a evidenční číslo smlouvy. K faktuře musí být jako 

nedílná součást připojena kopie schválení poskytnutých služeb podepsaná oprávněnou 

osobou Objednatele dle čl. V. této smlouvy jako doklad o skutečně poskytnutých a 

Objednatelem schválených plnění.  

8. Pro splatnost faktury sjednávají smluvní strany lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne jejího 

doručení Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Poskytovateli, aniž se tím dostane do prodlení s její 

úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury 

Objednateli. 

9. Dnem platby se rozumí den odeslání fakturované částky z účtu Objednatele na účet 

Poskytovatele uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví 
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této smlouvy nebo číslu účtu uvedenému v registru plátců DPH. Případnou změnu čísla účtu 

je Poskytovatel povinen Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednatele 

opětovně písemně potvrdit, jinak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli podle 

odst. 8 tohoto článku. 

10. V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv povinnosti podle této smlouvy, není 

Objednatel povinen provést jakoukoliv platbu, a to až do zjednání nápravy Poskytovatelem. 

 

Článek V. 

Schválení poskytnutého plnění 

 

1. Řádné dodání nástroje včetně instalace dle čl. II. odst. 2 písm. A této smlouvy osvědčí 

Objednatel písemným schválením na výzvu Poskytovatele po řádném a ukončení instalace 

2. Řádné poskytnutí služeb dle čl. II. odst. 2 písm. B této smlouvy osvědčí Objednatel 

písemným schválením na výzvu Poskytovatele po ukončení příslušného kalendářního 

měsíce, v němž byly služby poskytnuty. 

3. Zjistí-li Objednatel v plnění Poskytovatele vady, je povinen o tom sepsat zápis s uvedením 

zjištěných vad. Lhůta pro odstranění zjištěných vad činí 5 pracovních dnů ode dne doručení 

tohoto zápisu Poskytovateli. 

4. Plnění, které nebylo řádně poskytnuto, není Objednatel povinen schválit a do doby 

odstranění vad není povinen podepsat písemné schválení poskytnutých služeb ani zaplatit 

cenu za plnění předmětu dle této smlouvy. 

 

Článek VI. 

Oprávněné osoby 

 

Ve věci plnění dle této smlouvy jsou oprávněni: 

• na straně Poskytovatele: 

• na straně Objednatele:  

Článek VII. 

Povinnosti a práva Poskytovatele 

 

1. Poskytovatel je povinen a zároveň oprávněn spolupracovat s oprávněnými osobami 

Objednatele a jinými jím pověřenými zaměstnanci ve věci plnění předmětu této smlouvy, 

přičemž tyto osoby na straně Objednatele jsou povinny poskytovat Poskytovateli řádnou 

součinnost. 

2. Poskytovatel odpovídá za to, že plnění předmětu smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat 

do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to 

pro jakékoliv využití v České republice i v zahraničí. 

3. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů nebo jeho hrozba vznikne či vyjde najevo, pokud 
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Poskytovatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů nebo jeho hrozbu 

zjistit před uzavřením této smlouvy. 

4. Poskytovatel je oprávněn svolávat po dohodě s Objednatelem pracovní schůzky k řešení 

sporných otázek, souvisejících s plněním předmětu smlouvy a ve smyslu odst. 1 tohoto 

článku je Objednatel povinen zajistit účast příslušných osob na těchto pracovních schůzkách. 

5. Poskytovatel se zavazuje bezodkladně a s vyvinutím přiměřeného úsilí řešit ve spolupráci 

s Objednatelem překážky v plnění předmětu této smlouvy. 

6. Poskytovatel je povinen plnit předmět této smlouvy řádně, včas a s odbornou péčí, na vlastní 

odpovědnost, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele. 

7. Poskytovatel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu plnění předmětu 

této smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky související s plněním 

předmětu této Smlouvy. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této smlouvy vady, 

je Poskytovatel povinen na písemnou výzvu tyto vady bezodkladně odstranit bez nároku na 

navýšení celkové ceny, nejdéle však do 5 pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel písemně 

lhůtu delší. 

8. Poskytovatel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených pokynů, 

jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Poskytovatel je však 

povinen pokyny Objednatele splnit, trvá-li na tom Objednatel i přes jeho upozornění, 

v takovém případě však Poskytovatel neodpovídá za tím vzniklou škodu. 

9. Poskytovatel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob, tedy 

osob, které nejsou v zaměstnaneckém, nebo obdobném poměru k Poskytovateli, pouze 

na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. To neplatí v případě 

subdodavatelů uvedených v nabídce Poskytovatele.  V každém případě však Poskytovatel 

vždy odpovídá, jako by poskytoval plnění sám. 

10. Poskytovatel odpovídá za to, že pracovníci plnící předmět této smlouvy mají pro stanovenou 

práci odbornou způsobilost a budou dodržovat platné právní předpisy. Poskytovatel je 

povinen dodržovat vnitřní předpisy Ministerstva dopravy, pokyny Objednatele týkající se 

pohybu osob po budově a provozu budovy a seznámit s nimi všechny pracovníky plnící 

předmět této smlouvy. Poskytovatel odpovídá za dodržování těchto předpisů.  

11. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti 

s poskytováním služeb porušením svých povinností podle této smlouvy. 

12. Zaplacením ceny přecházejí na Objednatele veškerá práva k užití plnění předmětu smlouvy. 

Poskytovatel není oprávněn výstupy plnění této smlouvy rozšiřovat bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. Přenechání výstupu plnění předmětu smlouvy nebo jeho 

části Poskytovatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je 

důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy dle čl. XI. odst. 4 písm. c) této 

smlouvy.  

13. Po ukončení plnění předmětu smlouvy nebo jeho příslušné části je Poskytovatel povinen: 

a) protokolárně vymazat nebo jinak zlikvidovat veškerá Poskytovateli dostupná provozní 

data či uživatelské údaje Objednatele, které byly Poskytovateli zpřístupněny na základě 

této smlouvy, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich předání Objednateli či 

migrace dle písm. b) tohoto odstavce; 

b) v případě předčasného skončení účinnosti této smlouvy, pokud v okamžiku skončení 

účinnosti smlouvy nebyla některá poskytovaná plnění ukončena a jejich okamžité 

ukončení by Objednateli způsobilo náklady vyšší, než je cena těchto plnění podle 
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smlouvy, neprodleně vypracovat za součinnosti Objednatele na své náklady plán 

ukončení plnění (dále jen „Exit plan“), jehož předmětem bude plán postupného 

ukončení plnění, která byla v okamžiku předčasného skončení účinnosti smlouvy 

poskytována Objednateli, dle požadavků Objednatele za účelem minimalizace dopadů 

jejich ukončení na činnost Objednatele zabezpečovanou uvedenými plněními, a to 

v časovém rozpětí až šest (6) měsíců od předčasného skončení účinnosti Smlouvy; 

c)  v případě předčasného skončení účinnosti Smlouvy, pokud v okamžiku skončení 

účinnosti plnění nebyla některá poskytovaná plnění ukončena a jejich okamžité 

ukončení by Objednateli způsobilo náklady vyšší, než je cena těchto plnění podle 

smlouvy, od okamžiku skončení účinnosti smlouvy až do akceptace Exit planu 

způsobem definovaným ve smlouvě i nadále poskytovat plnění v rozsahu, ve kterém byl 

Poskytovatel dle Smlouvy povinen je poskytovat v okamžiku ukončení účinnosti 

smlouvy, nestanoví-li Objednatel rozsah nižší; v případě předčasného skončení 

účinnosti Smlouvy, pokud v okamžiku skončení účinnosti Smlouvy nebyla některá 

poskytovaná plnění ukončena a jejich okamžité ukončení by Objednateli způsobilo 

náklady vyšší, než je cena těchto plnění podle Smlouvy, dle schváleného Exit planu 

ukončit nebo postupně ukončovat poskytované plnění; 

 

Článek VIII. 

Povinnosti a práva Objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou dokumentaci, podklady, 

odborné konzultace a součinnost nutnou k plnění předmětu této smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje umožnit vstup zaměstnancům Poskytovatele a osobám v obdobném 

poměru k Poskytovateli (včetně osob dle ustanovení čl. VII. odst. 9 této smlouvy) na 

pracoviště Objednatele během pracovní doby za účelem plnění předmětu této smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn svolávat po dohodě s Poskytovatelem pracovní schůzky k řešení 

sporných otázek, souvisejících s plněním předmětu smlouvy a Poskytovatel je povinen 

zajistit účast příslušných osob na těchto pracovních schůzkách. 

4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se písemně k předkládaným písemným materiálům 

Poskytovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich doručení, pokud není 

písemně dohodnuto smluvními stranami jinak. Připomínky Objednatele je Poskytovatel 

povinen náležitě vypořádat. 

 

 

Článek IX. 

Záruka za plnění, odpovědnost za vady 

 

 

1. V případě, že ze strany Objednatele budou po dobu 6 měsíců od ukončení poskytování 

služeb dle předmětu této smlouvy zjištěny vady v plnění předmětu smlouvy, Poskytovatel je 

povinen tyto vady bez nároku na navýšení ceny za poskytnuté služby neprodleně odstranit, 

nejdéle však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadách 

Poskytovateli, pokud Objednatel nestanoví písemně lhůtu delší. 
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2. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody 

nebo na uplatnění smluvní pokuty. 

 

 

Článek X. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

 

1. V případě prodlení Poskytovatele s řádným dodáním zařízení nebo jeho instalace v termínu 

stanoveném v čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě 

prodlení Poskytovatele s odstraněním vad dle čl. V. odst. 3 a čl. VII. odst. 7 této smlouvy je 

Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím technické pomoci v termínu uvedeném v čl. 

II. odst. 2 písm. B této smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

3. V případě porušení čl. XII. odst. 2 a 4 této smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto 

ustanovení. 

4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Objednatel 

povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne 

doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani na řádné dokončení 

plnění předmětu této smlouvy, popř. odstranění vad. 

Článek XI. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran podle § 1981 Občanského 

zákoníku v písemné formě, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku 

stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto 

účinky nastanou ke dni podpisu takovéto dohody oběma smluvními stranami. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu 

výpovědi, a to pouze písemnou formou. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná 

běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit, a to i pouze ohledně 

části plnění předmětu smlouvy, v případě jejího podstatného porušení za podmínek 

uvedených v ustanovení § 2002 Občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit podle ustanovení § 2001 

Občanského zákoníku v následujících případech: 
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a) nedodržení právních předpisů Poskytovatelem při plnění této smlouvy, 

b) prodlení Poskytovatele delší než 20 pracovních dnů s řádným dodáním nástroje nebo 

jejich instalace v termínu uvedeném v čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, nebo 

prodlení delší než 3 pracovní dny s poskytnutí technické pomoci v termínu uvedeném v 

čl. II. odst. 2 písm. B této smlouvy nebo prodlení s odstraněním vad dle čl. V. odst. 3 a 

čl. VII. odst. 7 této smlouvy, 

c) porušení povinností Poskytovatele stanovených v čl. VII. odst. 6, 9, 10 a 12, přičemž 

Objednatel je povinen na porušení těchto ustanovení Poskytovatele písemně upozornit 

a pokud to umožňuje povaha věci, poskytnout mu lhůtu 10 kalendářních dnů k nápravě 

dřív, než přistoupí k odstoupení od této smlouvy, 

d) porušení čl. XII. odst. 2 a 4 této smlouvy, 

e) poskytování plnění dle předmětu smlouvy v rozporu s touto smlouvou či pokyny 

Objednatele, 

f) prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury delší než 30 kalendářních dnů 

v případě, že Objednatel nezjednal nápravu ani po písemném upozornění Poskytovatele. 

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok 

na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nárok na zaplacení řádně uplatněných 

smluvních pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl.  

Článek XII. 

Další ujednání 

 

1. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně jejich příloh a dodatků, jakož i 

skutečně uhrazené ceny, čímž není dotčeno ustanovení odst. 2 tohoto článku. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o 

podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být 

důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, 

technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 

předpisů. 

3. Závazky dle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení 

účinnosti této smlouvy. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti 

vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména 

Občanským zákoníkem. 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně 

dohodnutými, postupně číslovanými dodatky v písemné formě. Tyto dodatky musí být 

podepsány oběma smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři a Poskytovatel dvě vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují její obsah 

za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 

smlouvy rozhodující, na důkaz čehož smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy. 

 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace ceny. 

 

 

 

V Praze dne …….…     V                dne ………….. 

 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Poskytovatele: 

 

 

 

 

 ……………..……………… ………………………… 
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Příloha č. 1 

Specifikace ceny 

 

Cena za poskytnutí jednotlivých Služeb dle Smlouvy je stanovena následovně: 

 

Číslo 

řádku 

Kalkulace nabídkové ceny 

  

Nabídková 

cena bez DPH 

v Kč 

Samostatně 

DPH v Kč 

Nabídková 

cena včetně 

DPH v Kč 

1. Dodávka dle bodu 2.3.2 zadávací 

dokumentace 

UCHAZEČ UVEDE JEDNORÁZOVOU 

CENU. 

 91 159,00 Kč 
 19 143,39 

Kč 
 110 302,39 Kč 

2. Podpora všech dodaných komponent 

UCHAZEČ UVEDE MĚSÍČNÍ 

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKU. 

 3 590,00 Kč  753,90 Kč   4 343,90 Kč 

3. Podpora všech dodaných komponent 

MĚSÍČNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA 

VYNÁSOBENÁ 36 MĚSÍCI. 

129 240,00 Kč 
27 140,40 

Kč  
156 380,40 Kč  

4. Celková nabídková cena  

(SOUČET HODNOT ŘÁDKU 1 a 

ŘÁDKU 3) 

 220 399,00 Kč  
 46 283,79 

Kč  
 266 682,79 Kč  

 


