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Smluvní strany: 

 

HEWLETT - PACKARD s.r.o. 

Vyskočilova 1/1410 

142 00 Praha 4 

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Najman, jednatel  

Bankovní spojení : 

IČ: 17048851 

DIČ: CZ17048851 

(dále jen "Dodavatel" nebo “HP“) 

a 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Orlická 4/2020 

Praha 3 

jejímž jménem jedná: MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR, 

bankovní spojení : 

IČ: 41197518 

(dále jen “Objednatel“ nebo “VZP ČR“) 

 

 

 Shora jmenované smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody, níže uvedeného 

dne, měsíce a roku, ve smyslu § 269 odst. 2 jakož i dalších příslušných ustanovení zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní 

zákoník“), tuto Smlouvu o Poskytování podpory aplikačního software HP (dále jen „Smlouva“): 
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1. Preambule 

1.1.  

Tato Smlouva je uzavírána na základě výzvy VZP ĆR (zadavatel) podle § 34 a § 23 odst. (4) 

písm. (a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podání 

nabídky, ze dne 7.5.2009, č.j. VZ/09/014  

1.2.  

Smluvní strany tímto prohlašují, že: 

a) VZP ČR má zájem na poskytování odborných služeb podpory aplikačního software ze 

strany HP pro aplikační software uvedený dále v této Smlouvě,  

b) HP je schopna a oprávněna poskytovat VZP ČR odborné služby podpory aplikačního 

software pro aplikační software uvedený v této Smlouvě,  

c) v této Smlouvě stanovily podmínky, za kterých bude HP dodávat odborné služby 

aplikační podpory VZP ČR, 

d) HP je oprávněna v rámci poskytování odborných služeb aplikační podpory využít dále 

své subdodavatele. 

 

 

2. Vymezení pojmů 
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3. Předmět Smlouvy, Předmět Plnění 

3.1.  

Předmětem této Smlouvy je:  

a) závazek Dodavatele a Dodavatel se také touto Smlouvou zavazuje 

poskytovat Objednateli Aplikační podporu pro Podporované produkty a dále 

realizovat Vynucené Změny na základě požadavků Objednatele dle článku 

16. této Smlouvy, 

b) závazek Objednatele a Objednatel se také touto Smlouvou zavazuje za plnění 

řádně poskytnuté Dodavatelem Objednateli podle této Smlouvy zaplatit cenu 

dohodnutou touto Smlouvou . 

3.2.  

3.3.  

Rozsah, obsah, způsob a podmínky poskytování Aplikační podpory jsou specifikovány 

zejména v čl. 4., čl. 9. a čl.13. a v Příloze č. 2 této Smlouvy . 

3.4.  

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím kvalifikovaných 

zaměstnanců Dodavatele nebo subdodavatelů. Za plnění subdodavatelů odpovídá 

Dodavatel, jako by plnil sám, na zaměstnance subdodavatele se pro účely této této Smlouvy 

nahlíží jako na zaměstnance Dodavatele. 
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4. Rozsah Smlouvy 

4.1.  
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5. Cena za Aplikační podporu 

5.1.  

Cena za poskytování Aplikační podpory (dále jen „Cena za Aplikační podporu“) je 

stanovena na základě dohody smluvních stran a bude vždy účtována jako cena za 

kalendářní měsíc.  

5.2.  

Kalkulace měsíční Ceny za Aplikační podporu a platební kalendář jsou uvedeny v Příloze č. 1 

této Smlouvy. Cena za Aplikační podporu za kalendářní měsíc je stanovena na každý 

konkrétní Podporovaný produkt zvlášť a zároveň souhrnně za všechny Podporované produkty 

dohromady. V době uzavření této Smlouvy činí souhrnně 3.204.076,-.Kč bez DPH, tj 

3.812.850,44 Kč s DPH ( Tím nejsou dotčena ujednání uvedená dále v tomto článku). 

5.3.  

Cena za Aplikační podporu, kalkulovaná v Příloze č. 1 této Smlouvy je stanovena obvykle na 

dobu 12 měsíců. Případná změna Ceny za Aplikační podporu musí být provedena dodatkem 

k této Smlouvě. Není–li dohodnuto jinak, platí naposled dohodnutá cena i pro další období. 

5.4.  

Cena za Aplikační podporu v sobě nezahrnuje cenu za realizaci Vynucených Změn. Cena za 

Vynucenou Změnu realizovanou dle jednotlivých případných zadání Objednatele bude vždy 

ad hoc stanovovena v souladu s článkem 12. této Smlouvy.  

5.5.  

Pokud bude Podporovaný produkt současně v záruce, bude Cena Aplikační podpory tohoto 

Podporovaného produktu po dobu záruky  oproti ceně dohodnuté pro 

období mimo záruku. 

5.6.  

Zahrnutí upravených aplikačních softwarových produktů do Aplikační podpory podle článku 

4., odst. 4.1, písm.d) nemá vliv na stávající Cenu Aplikační podpory příslušného 

Podporovaného produktu.  

5.7.  

Při vyřazení Podporovaného produktu z Aplikační podpory bude Cena za Aplikační podporu 

takového Podporovaného produktu  účtována do dne plánovaného vyřazení tohoto 

Podporovaného produktu z Aplikační podpory ( stanoven v Příloze č. 1). 

Pokud se tak stane z důvodů na straně Objednatele, bude Aplikační podpora 

poskytována nadále za stávající Cenu Aplikační podpory předmětného Podporovaného 

produktu. 

5.8.  

Cena za Aplikační podporu se může změnit na základě dohody smluvních stran v případě, že 

bude do Aplikační podpory zahrnut nový aplikační softwarový produkt podle čl. 4., odst. 4.1, 

písm. b), c). Cena za Aplikační podporu bude vždy snížena, pokud  z ní bude vyřazen některý 

stávající Podporovaný produkt (čl. 4., odst. 4.2 ), a to o Cenu za Aplikační podpory tohoto 
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produktu. Novou Cenu za Aplikační podporu lze upravovat pouze v souladu s odst. 5. 3 , věta 

druhá tohoto článku, a to od data stanoveného v Příloze č.1, u vyřazeného Podporovaného 

produktu pak vždy nejpozději od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po vyřazení 

předmětného Podporovaného produktu z Aplikační podpory. Cena za Aplikační podporu 

může být dle pravidel tohoto odstavce měněna i pouze pro jeden Podporovaný produkt. 

Cena za Aplikační podporu může být měněna na základě dohody smluvních stran i jinak. 

5.9.  

Cenu za Aplikační podporu poskytnutou podle čl. 4., odst. 4.1, písm. c), této Smlouvy lze v 

rámci vyrovnání dohodnout i zpětně, a to spolu s režimem její úhrady.  

5.10.  

Cena za Aplikační podporu případně Objednatelem uhrazená Dodavateli po vyřazení 

příslušného Podporovaného produktu z Aplikační podpory bude Dodavatelem Objednateli 

vrácena (včetně DPH). 

5.11.  

Cena za poskytovanou Aplikační podporu a za případně provedenou Vynucenou Změnu 

bude účtována vždy za kalendářní měsíc, a to samostatnými daňovými doklady. Příslušné 

daňové doklady budou Dodavatelem zasílány Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví 

této Smlouvy.  

5.12.  

Cena za veškerá plnění dle této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vzniklé 

v souvislosti s poskytováním těchto plnění, včetně veškerých cestovních nákladů a nákladů 

na pracovní čas zaměstnanců Dodavatele. 

5.13.  

Za den uskutečnění zdanitelného plnění podle této Smlouvy se bude vždy považovat: 

a) první den kalendářního měsíce, v němž bude Aplikační podpora podle této 

Smlouvy poskytnuta, 

b) poslední den příslušného kalendářního měsíce, v němž byla provedena Vynucená 

Změna ( čl. 12.),  

Daňové doklady budou vystaveny nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění 

a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne . 

5.14.  

Cena plnění poskytnutého Dodavatelem podle této Smlouvy je splatná v české měně, a to 

na základě daňových dokladů s třicetidenní  lhůtou splatnosti od data vystavení. HP se 

zavazuje doručit každý daňový doklad do sídla VZP ĆR v den vystavení. Pokud nebude 

příslušná faktura doručena objednateli, vždy v den jejího vystavení, pak splatnost takové 

faktury je  dní od jejího doručení do sídla Objednatele. 

5.15.  

Daňové doklady vystavované Dodavatelem budou mít náležitosti stanovené v § 13a 

Obchodního zákoníku, zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a touto Smlouvou, tj. především : 

 označení daňového dokladu – jeho číslo a číslo této Smlouvy 

 obchodní firma (název), sídlo, IČ a DIČ smluvních stran 

 bankovní spojení smluvních stran (obchodní firmy peněžních ústavů a jejich sídla, 

čísla účtů) 

 den vystavení daňového dokladu a lhůtu splatnosti 
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 specifikace předmětu plnění s odkazem na Smlouvu, příslušnou přílohu nebo další 

doklady 

 v případě účtování Vynucené Změny bude připojen příslušný přejímací protokol 

 cena plnění předmětu plnění za jednotlivé položky, výše ceny bez DPH celkem, 

sazba DPH a výše DPH celkem, celková částka k úhradě, případně další věcné a 

cenové náležitosti 

5.16.  

Objednatel obdrží vždy originál daňového dokladu a jednu kopii. Nedílnou součástí 

příslušného daňového dokladu budou vždy též náležitosti uvedené v odst. 5.15 tohoto článku. 

5.17.  

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, 

který neobsahuje některé dohodnuté náležitosti nebo má jiné závady obsahu dohodnutého 

dle této Smlouvy. Ve vráceném daňovém dokladu musí Objednatel vyznačit důvod vrácení. 

5.18.  

Dodavatel je povinen dle povahy nesprávnosti daňového dokladu takový doklad opravit 

nebo vystavit nový. Oprávněným vrácením dańového dokladu přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta běží od začátku počínaje dnem doručení opraveného nebo nově 

vystaveného daňového dokladu.  

5.19.  

K Ceně za Aplikační podporu bude vždy připočítána odpovídající daň z přidané hodnoty 

podle aktuálně platné právní úpravy. 
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6. Místo plnění 

6.1.  

Místem plnění se pro účely této Smlouvy rozumí Česká republika, pracoviště VZP ČR v rámci 

ČR a dále místa dle potřeby servisního zásahu. 

 

7. Sankce 

7.1.  

7.2.  

7.3.  

7.4.  

7.5.  

7.6.  
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Slevy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn na základě Žádosti požadovat 

7.7.  

7.8.  

7.9.  

7.10.  

 

7.11.  
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8. Odpovědnost za škodu 

8.1.  

8.2.  

8.3.  
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9. Práva a povinnosti smluvních stran 
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10. Vyloučení z poskytování Aplikační podpory 
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11. Ochrana důvěrných informací, Obchodní tajemství, ochrana 

Osobních údajů a dat 
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12. Vynucená změna 
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16. Ukončení Smlouvy, Výpověď, Odstoupení od Smlouvy 

16.1.  

Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit způsobem uvedeným v čl.18., odst. 18.2, pokud 

se nedohodnou jinak. 

16.2.  

Dodavatel a Objednatel jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

v této Smlouvě a/nebo pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, byla-li tato smluvní 

strana na takové porušení neporušující smluvní stranou písemně upozorněna a nezjednala 

nápravu ve lhůtě k tomu přiměřené a neporušující smluvní stranou poskytnuté nebo nesplní-li 

smluvní strana své povinnosti dle této Smlouvy řádně a včas, a to opakovaně přes výzvu 

neporušující smluvní strany.  

16.4.  

Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno porušující smluvní straně 

Účinky oznámení o odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení porušující smluvní straně, 

není-li v odstoupení uveden okamžik pozdější.  

16.5.  

Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo příslušné smluvní strany na zaplacení 

smluvních pokut, Slev a  náhrad škod, na které jim vznikl nárok. 
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17. Další ujednání 

17.1.  

Dodavatel se zavazuje, že se jeho zaměstnanci budou při poskytování Aplikační podpory u 

Objednatele řídit všemi vnitřními předpisy Objednatele upravujícími pohyb osob na pracovišti, 

zejména pak bezpečnostními předpisy Objednatele týkajícími se ochrany zdraví při práci 

vydanými a platnými pro pracoviště Objednatele, se kterými budou zaměstnanci 

Dodavatele prokazatelně Objednatelem seznámeni.  

17.2.  

Dodavatel se rovněž zavazuje, že veškeré Objednatelem poskytnuté materiály k plnění svého 

závazku dle této Smlouvy při jeho ukončení Objednateli vrátí, případně prokáže zničení či 

spotřebování, pokud nebude dohodnuto jinak. 

17.3.  

Odpovědnými osobami jsou : 

 a) za Dodavatele: 

b) za Objednatele: 
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18. Závěrečná ustanovení 

18.1.  

18.2.  

Tato Smlouva se uzavírá na dobu do 31.12. 2010. Pokud však kterákoli ze smluvních stran 

18.3.  

Tuto Smlouvu lze  měnit pouze písemnými dodatky, které jsou její nedílnou součástí. Dodatky a 

změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně a podepsány oběma smluvními 

stranami. 

18.4.  

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se řídí ustanoveními 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve  znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

121/2000 Sb., o právu autorském… ( autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

popřípadě dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.  

18.5.  

V případě sporů vzniklých z této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou tyto postoupeny 

k jejich projednání místně a věcně příslušnému soudu na území České republiky.  

 

18.6.  

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou (2) exemplářích. 

18.7.  

Součástí této Smlouvy jsou její přílohy, jejichž ustanovení se použije v rozsahu neodporujícím 

ustanovením hlavní části smlouvy: 

Příloha č. 1 – Rozpis plateb 

Příloha č. 2 – Definice služeb aplikační podpory 

18.8.  

Smluvní strany při podpisu prokázaly svoji právní subjektivitu takto: 

 Dodavatel platným výpisem z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu 

v Praze, kde je zapsán v odd. C, č. vložky 1974 

 Objednatel zákonem ČNR č. 551/1991 Sb., kterým byla zřízena Všeobecná 

zdravotní pojišťovna ČR 
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Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna  

České republiky 

 HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

Datum

: 

   Datum:   

Podpis: Podpis:  

  MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA 

Ředitel VZP ČR 

   Ing. Lukáš Najman

Jednatel HP 
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