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SMLOUVA O DÍLO
Č. MSP-102/2022-MSP-CES (č.j. MSP-4/2022-OBKR-SML)

číslo evidenční S.ICZ a.s.: MSPR.05625
na vybudování

IS pro zpracováni Ul - 52 KS samostatných přenosných stanic -
- Obměna IS-MSp-PS 2022

(dále jen ,,Smlouva") uzavřená dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

L
S mluvní strany

..
l. Česká republika — Ministerstvo spravedluosti
IČO: 000 25 429
se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
zastoupena: Mgr. Janem Lišákem, státním tajemníkeni
zástupce objednatele ve věcech technických: zaměstnanec odboru bezpečnosti a krizového
řízení
bankovní spojení:
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

2. S.ICZ a. S.
IČO: 26482444
DIČ: CZ699000372
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7363
zastoupená: Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva
bankovní spojení:
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé "

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva):

íl.
Předmět Smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a implementovat 52 kusů sauiostatných přenosných stanic pro
zpracováni utajovaných informací, včetně příslušenství specifikovaného v odst, 2 tohoto článku,
do informačního systému objednatele IS-MSP-PS (dále jen ,,Dílo"), které budou instalovány dle platné
Bezpečnostní směrnice schválené Národním bezpečnostním úřadem (dokumentace je utajovaná).

2. Předmět Dífa včetně požadovaných dodávek a prací:
a) 52x 'Pracovní přenosná stanice

+
b)
c) 52x Bezpečnostní prvky

cl)
c2)
c3)

d) Ostatní HW a SW
dl) 52x propojovací kabel k tiskárně
d2) 52x Klávesnice a myš
d3) 52x AXAGON HUE-G1A USB-A SLIM Hub 4-Port USB 3.2 Gen l
d4) 52x Microsoft Office Home and Business 2019 (Windows 10 l Mac) - Elektronická Licence - ! PC/Mac
- stažení - ESD



e) Instalační práce pro každou sestavu,
el) Kompletizace HW.
e2) Instalace a konfigurace HW
e3) Instalace a konfigurace SW
e4) Nasazeni na organizačních složkách MSp, dle pokynu objednatele
eS)
e6)
e7)
e8) Doprava a poštovné.

Ye

..:"

Yi)

3. Objednatel se zavazuje za řádnč pt'ovedené a předané Dílo, které splňuje požadavky stanovené Smlouvou
a platnými právními předpisy, uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v článku V. Smlouvy.

ITL
Lhůta provedení Díla

Smluvní strany ujednaly, že Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozdčji do 5 mčsieů
od účinnosti Smlouvy. Lhůta pro provedení Díla nezahrnuje proměření přenosné sestavy Národním
bezpečnostním úřadem a po proměření samotné instalace dle platné bezpečnostní dokumentace na organizačních
složkách resortu Ministmstva spravedlnosti (nejvyšší, vrchní, krajské, okresní soudy a zastupitelství) v souladu
s ČI. 2 odst. 2 písm. e4) Smlouvy.

IV.
Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje, že:
a) Poskytne zhotoviteli veškerou potřebnciu součinnost za účelem zajištění podmínek pro řádné, včasné

a nerušené zahájení, provádění a ukončení prací souvisejících s realizací Díla.
b) Zpřístupní zhotoviteli veškeré vstupní informace nezbytné k provedení Díla.

V.
" Cena Díla

l. Cena Díla je stanovena jako cena konečná, dohodnutá na základě nabídky zhotovitele, přičemž úplnost
a závaznost nacenění se za]1]č.uje. Cena Díla činí v Kč:

: Položka včetně dph bez DPH DPH 21% :

,,,,_ ,J
: Etapa l (35 kusů) 3.358.355 KČ ' 2.775.500 KČ ' 582.855 KČ

¶i Etapa 2 (17 kusů) " ' 1-631.201 KČ ' 1.348.100 KČ , 283.102 KČ '

l Celkem (52 kusů) 4.989556 KČ 4.123.600 kč i 865.956 KČ ,
,
Sestava na etapu 1 je plně garantováno modelově výrobcem, sestava 2 může být nahrazena po předchozím
písemném souhlasu objednatele novým modelem s odpovídajícími parametry.

2. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla včetně
požadovaných dodávek a prací dle Č!. Il. odst. 2 této Smlouvy a může být měněna jen z důvodu zrněny
zákonem stanovené sazby DPH, a to pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě uzavřeného oběma
smluvními stranami, Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními
předpisy v době zdanitelného plnění,
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VI.
Platební podmínky

L. Objednatel uhradí celkovou cenu uvedenou v článku V. Smlouvy po řádném předáni Díla, na základě
daňového dokladu - faktury vystavené po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla oběma
smluvními stranami dle článku VIII. bod ]. Smlouvy. Dílo může být předáno ve dvou částech, tedy
po kompletní realizaci jednotlivých etap. V tomto případě bude zpracován samostatný předávací protokol
na předání Díla - etapa ] a na předání Díla - etapa 2. Zhotovitel může v tomto případě fdcturovat cenu
za jednotlivou etapu po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí dané etapy Díla.

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znční pozdějších pTedpisů, a dle ustanovení § 435 Občanského zákoníku. Falctura bude
splatná do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. K faktuře bude připojena kopie podepsaného
předávacího protokolu o předáni a převzetí Díla (případně jednotlivé etapy Díla). Pohíd by ťäktura
neobsahovala předepsané nebo spi"ávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění.
Do doby obdržení nové faktury lhůta k jejímu proplacení neběží. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

3. Dnem úhrady se rozumí dne podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

Í

VII.
Provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení Díla respektovat příslušné technické normy, obecně závazné právní
předpisy a závazné podmínky stanovené pro provedení Díla objednatelem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na předmětu plnění dle této Smlouvy neváznou práva třetí osoby a že je zcela
oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerýnii inajetkovými pTávy k předmětu plnění.

. vmPředání a převzetí díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo (případně jednotlivou etapu Díla) jeho řádným předáním
objednateli na základě předávacího protokolu. Vlastnické právo k Dílu (jednotlivé etapě Díla) přechází
ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolámího převzetí Díla (jednotlivé etapy Díla) objednatelem,
tm. podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít Dílo (případně jednotlivou etapu Díla) podepsáním předávacího
protokolu o předání a převzetí Díla (jednotlivé etapy Díla) dle bodu l tohoto článku. K podepsání předávacího
protokolu jsou oprávněni za zhotovitele a za objednatele.

3. Rozsah, kvalita a provedeni Díla ínusí odpovídat předmětu a účelu Smlouvy, požadavkům a pokynům
objednatele. Jakékoli odchylky od požadavků a pokynů objednatele či tohoto vymezení budou chápány jako
vadné plnění. Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo. Dále není povinen dílo převzít tehdy, pokud
bude vykazovat vady nebo nedodělky.

4. Jestliže objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis v předávacím protokolu,
v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí a případnou lhůtu k odstranění výhrad objednatele.

5. Objednatel je oprávněn užívat Dílo .jakýmkoli zákonem povoleným způsobem. Objednatel je zejména
oprávněn Dílo neomezeně upravovat či jinak měniÉ a rozvíjet, a to i po skončení trvání Smlouvy. Tato
skutečnost je již zohledněna v ceně sjednané v dk článku V, Smlouvy.

6. Podpisem předávacího protokolu oběma smluvnhni stranami přecházejí na objednatele veškerá majetková
autorská práva související s Dilem.
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IX.
Záruční doba, záruční, odpovědnost za vady

l. Zhotovitel nese veškeré náklady spojení s odstraněním vad, které se na Díle vyskytnou v době záruky.
Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynuti záruční doby záruku za jakost Díla, tedy přejímá závazek,
že Dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde
ke zhoršení jakosti. Záruční doba Díla činí 24 mčsíců a začíná běžet ode dne oboustranného podpisu
předávacího protokolu o předání a převzetí Díla (obou etap) dle č]ánkLÉ vřu. Smlouvy. Zvláštní záruční dobu
poskytuje zhotovitel na tyto dodávané komponenty: záruční doba činí 36 měsíců, záruční doba

- 12 měsíců a záruční doba
12 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla (obou
etap).

2. Zámka se nevztahuje na vady vzniklé neoprávnčným zásahem objednatele uebo třetí osoby na straně
objednatele v rozporu s dokumentací, písemně předanými doporučeními výrobce nebo zhotovitele.

3. V případě, že se v záruční době vyskytne vada Díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.
V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovnčž den, kdy je vada
skutečně odstraněna.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce
na odstranění vad nebránících užívání Díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede
ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro
odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy apod. objektivně dodržet, dohodnou se smluvní
strany písemnou formou na prodloužení lhůty. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady,
určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez
vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstraněni vady. Za důvod pro
nezahájení nebo přerušení odstraňováni vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené,
případně vyměněné části Díla (prohlášeni o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.

.··"im
.,,:::i'::

ŕ

X.
Smiuvni pokuty a úrok z prodlení

l. Bude-li objednatel v prodleni s úhradou plateb podle ČI. VI. Smlouvy, je zhotovitel oprávněn po něm
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené vládníhi nařízením č. 351/2013 Sb., ve znění pozdčjších
předpisů.

2. Pokud zhotovitel nedodrží dobu provedení Díla uvedenou v článku III. Smlouvy, zaplatí objednateli za každý
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH,

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků Díla ve lhůtě uvedené v ČI. lX. bodu 3. a/nebo v ČI. IX. bodu
4. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den
prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v ČI. XII. této Smlouvy je zhotoviteľ povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Ujednánim o smluvní pokutč dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele
na náhradu újmy v plné výši.

6. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý, nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XI.
Ukončení Smlouvy

l, Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo písemnou výpovědí.
Při ukončeni Smlouvy dojde zároveň k vypořádání vzájemných nároků smluvních stran.
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2. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli.
výpovědní doba činí 15 pracovních dnů a počíná běžet dnem Hás]edujícím po doručeni výpovědi Zhotoviteli.

3. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy druhá strana poruší
podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku či více než třikrát své
povinnosti stanovené zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele nesmí být
spojeno s uložením jakékoliv sankce k tŕži objednatele.

4. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje prodlení s dodáním Díla dle článku III. Smlouvy
o více než 30 dní.

5. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se dále pQvažuje, poruší-li zhotovitel mlčenlivost dle Smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek
zhotovitele (v souladu se zněníín zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve mění pozdčjších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě,
že zhotovitel vstoupí do likvidace.

7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu škody
či nemajetkové újmy vzniklé z poruŠení smluvní povinnosti.

:

XII.
Zvláštní ustanovení

l. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez jejího písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným účelům,
než ke plnění podmínek Smlouvy. Všechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle
Smlouvy, jsou důvěrné povahy. ZhoÉovite] se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a
důvěrné informace používat pouze k plnění Smlouvy.

2, Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěmé informace dle bodu l. tohoto článku třetí osobě v případě, kdy
jim tato povinnost vyplývá ze zákona nebO jiného právního předpisu nebo z pravomocného roZhodnutí soudu.
Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit všechna možná opatření nutná k ochraně
zájmů druhé smluvní strany.

3. Zhotovitel je oprávněn předat důvěrné inforniace dle bodu l. tohoto článku pouze svýňl zaměstnancům, kteří
je potřebují znát pro plnění předmětu Smlouvy, případnč poddodavatelům, jejichž služby jsou nutné pro
realizaci Díla. Zhotovitel pIně odpovídá za porušení závaZku mlčenlivosti ze strany svých zaměstnanců
či poddodavatelů. Této odpovědnosti se nemůže zprostit.

4. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel je povinen zachovat
mlčenlivost i po skončení trvání Smlouvy.

5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění
jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně
podniknout kroky k jejich překonání.

6. Zhotovitel si je vědom povinnosti vyplývajících mu z platných právních předpisů týkajících se zpracování
a ochrany osobních údajů zejména ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve mění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zpracováni osobních údajů") a z nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen ,,nařízení GDPR"). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsab,u
nezbytně nutném pro plnění předmětu této Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména
ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbymou k uplatnění práv zhotovitele
vyp1ývajieich ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat,
vše v souladu s platnými právními předpisy týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, předevšiin
se zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením GDPR,

5



t ·.

7. Stane-ii sq některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy,
která zůstávají platná a účinná, Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novýrn ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému 'účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecnč
závazných právních předpisů České republiky.

8. Nedílnou součástí Díla jsou produkty Microsoft. Objednateli bude poskytnuto právo užití těchto produktů
v souladu s licenčními podmínkami Microsoft. Cena za užití produktů uvedených v tomto odstavci je zahrnuta
v ceně Díla v ČI. V odst. 1 této Smlouvy.

'G

xiu.
Závěrečná ustanovení

]. Na právní vztahy, Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí přístušná ustanovení
Občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují
žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím
výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není
uvedeno v této smlouvě, jejich přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran,
včetně pokynů objednatele.

. 3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smysluustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § !799 a § 1800 občanského zákoníku
se nepoužijí.

4. Při roZhodováni případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených Smlouvou, budou věcně
a místně příslušné soudy České republiky.

5. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá
donucujíei účinky. Smluvní strany vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé
ze Smlouvy. Smluvní strany rovněž vylučují možnost použití případných všeobecných obchodních podmínek
nebo obdobného dokumentu zhotovitele.

5. Přílohy tvoří nedíhou součást Smlouvy.

6. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě písemného číslovaného dodatku
k Smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato . Smlouva je podepsána vlastnoručriě nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně,
je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) vyhotoveních. Je-ii Smlouva
podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elelctroniclcého podpisu.

8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah
přečetly a bezvýbradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnomčniini podpisy.

9. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dneui jejího
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.

10. Objednatel zhotovitele upozorňuje a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou uvedenou v § 2
odst. é písm. n) zákona č. 340/2015 Sb:", o zvláštních podmínkách účinnosti někteĚýeh smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o registru smluv").

6

Ľ . .. ... .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. ... . . . . ..



11. Strany se dohodly, že

a) ustanoveni článku Il. odst. 2. Smlouvy,
b) ustanovení článku IX. odst. l, Smlouvy týkající se záruční doby, záručního a pozáručního servisu,

odpovědnosti za vady
c) Příloha č. l: Podrobná kalkulace Díla přenosných samostatných stanic pro zpracování UI v systému

MSp,

tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení
a odpovídajícím způsobem jej chránit.

12. Smluvní strany sjednávají, Ze samotné podpisy osob oprávněných jménem sInh.tvních stran jednat, patří ínezi
osobní údaje, které nebudou uveřejněny dle výše jmenovaného zákona o registru smluv.

Příloha č. l: Podrobná kalkulace Díla přenosných samostatných stanic pro zpracování UI v systému MSp.

¶

V Praze dne: V Praze dne: É/'/ "iii u' qg;

y $, \1 m

Ž, 1/
L .

Za objednatele:"'

Mgr. Jan LiŠák

státní tajemník

"

Za zhotovitele S.ICZ a.s.:

Mgr. Dan Rosendorf

předseda představenstva
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