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Smlouva o dílo

č. Dl 624sDl 363

(dá|e jen ..smIouva' ')

K níže uvedenému datu uzavře|y smIuvní strany:

Zdravotní pojišéovna ministerswa vnitra České republiky
se síd|em Vinohradská 2577l l  78,  Praha 3,  PsČ l3o oo
zastoupena:
zapsaná ve:

|Č:

(dá|e jen ,,objednate|.. nebo ,,Příjemce..)

MUDr.  Dav idem Kostkou,  MBA, generá|ním řed i te|em
veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
v|oŽka 7216
47 1 1 4304

Atos IT Solutions and

se síd|em Doud|ebská
zastoupena:
zapsaná ve:

lČ:
D|Č:

(dá|e jen, ,Zhotov i te| . . )

Services, s.r.o.

169915 ,  140  00  P raha  4
Panem Mart inem Sůrou,  jednate|em
veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddí| C,
v|oŽka 8954
4485  r  391
c244851391

tu tosm|ouvuodí l oč .D l624sD l363vsou |adusus tanovením i  52586anás | . aS2358a
nás| .  zákona č.89l20 l2 Sb. ,  občanského zákoníku,  (dá|e jen , ,občanský zákoník. . ) ,  dá|e
v sou|adu se zákonem č. l2 l  l2000 Sb. ,  o právu autorském, o právech souv isejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (dá|e jen ,,autorský zákon..) v násIedujícím znění:
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|. Předmět sm|our,ry .

|..|. Předmětem této Sm|ouvy o dí|o (dá|e jen ,,sm|ouva..) je úprava Vyúčtování zdravotn
d

s|užeb za rok 20l6 v segmentech AS a nemocnic a to V rozsahu specif ikovaném v Pří|
č. l této sm|ouvy (dá|e jako ' 'Dí|o' '). Zhotovite| prohlašuje, že uvedený systém lS e-AVA
způsob jeho užívání objednate|em ve|mi dobře zná a je drži te|em autorských práv k tomuto
systému.

|.2, ZhotoviteI prohIašuje, že vytvořením Dí|a podIe této smIouvy dop|ní a rozšíří dí|o
vytvořené na zák|adě Sm|ouvy o dí|o ze dne 24' 3' 2004, uzavřené mezi objednatelem a
právním předchůdcem Zhotovite|e, spo|ečností ANF DATA, spo|. s ř.o', - modu| e-AVA,
vytvořené touto spo|ečností, a to o Dí|o specif ikované v Pří|oze č' l této sm|ouvy'

|.3. objednate| se zavazuje spo|upracovat se Zhotovite|em při p|nění jeho povinností
vyp|'ývajících z této sm|ouvy tak, aby sm|ouva moh|a být řádně rea|izována'

l '4. objednate| se zavazuje převzít od Zhotovite|e ve sjednaném termínu vytvořené Dí|o a
zap|atit za něj ZhotoviteIi dohodnutou cenu v odpovídající výši a sjednaným způsobem dIe
č|. lV. této smlouvy.

I l .  Termín p|nění

|| . l .  Harmon09ram rea l izace Dí|a je uveden v Pří|oze č. 2 této smIouvy.

l l l .  Místo plnění a způsob předání

||| . l .  Místem p|nění této sm|ouvy se rozumí síd|o objednate|e na adrese V inohradská
2577  1178 ,1  30  00  P raha  3 .

||| .2.  Proces předánía akceptace Dí|a je s jednán v Pří|oze č. 3 této smIouvy.

|| l .3 .  osobami pověřenými jednat za smluvní strany př i  p řevzetí Dí|a d|e této smlouvy jsou:
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|V. Cena a platební podmínky

|V. l '  Cena Dí la d|e č| '  | .  této sm|ouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a
nejrnýše přípustná ve výši l 320 800,00 Kč (s|ovy: jedenmiIiontř istadvacettisícosmset korun
českých) bez DPH, tj. l  598 l 68'00 Kč s DPH v zákonem stanovené výši. Cena zahrnuje
veškeré nák|ady spojené s úp|nou a kva|itní rea|izací Dí|a, tj '  zejména dopravu na místo
p|nění,  c|o,  insta|ac i ,  ško|ení apod. ,  dIe jeho spec i f ikace s jednané ke dni  podpisu této
smlouvy.

|V.2.  Cenu uvedenou v odst .  |V. l .  této sm|ouvy lze překročit  v  případě dohody o změně
dohodnutého pInění mimo rámec spec i f ikovaného rozsahu Dí|a,  a to pouze po předchozí
dohodě obou sm|uvních stran (v iz  P ří|oha č'  1 této sm|ouvy) '  Úhrada bude provedena v české
měně, přičemŽ objednatel neposkytuje žádné zá|ohy.

|V.3. Cena Dí|a bude uhrazena na zák|adě účetního dok|adu (faktury) řádně vystaveného
Zhotovite|em bez zbytečného odk|adu po potvrzení příslušného akceptačního protoko|u
objednate|em. Rozpis celkové ceny je uveden v pří|oze č. 4 této Sm|ouvy.

|V.4. Účetní dok|ad musí splňovat veškeré náležitosti účetních dokladů vyŽadované p|atnými
právními předpisy pro takové dok|ady. Pří|ohu účetního dok|adu tvoří kopie akceptačního
protokol u.

|V.5 '  Sp|atnost  účetního dok|adu,  činí 2 l  dní od data jeho doručení objednate| i .  Daň
z přidané hodnoty bude účtována v zákonem stanovené výši p|atné v době uskutečnění
zdani te|ného p|nění.  Dnem uskutečnění zdani te|ného p|nění se pro úče|y této smlouvy
rozumí den akceptace Díla. Za den úhrady se považuje den odepsání dohodnuté částky z
účtu objednate|e ve prospěch účtu Zhotovitele.

|V.6.  V případě,  že vyúčtování (účetní dok|ad spo|u s  pří|ohou pod|e odst .  |V.4 této smlouvy)
nebude obsahovat všechny ná|ežitost i  účetního dok|adu,  ná|ežitost i  d le ust .  s  43 5
občanského zákoníku nebo dohodnuté podIe této smIouvy,  je  objednate l  oprávněn
ZhotoviteIi toto Ve Ihůtě splatnosti Vrátit neprop|acené. V takovém případě je Zhotovitel
povinen vyúčtování opravit i  vyhotovit znovu a zas|at jej zpět objednatel i s novou |hůtou
spIatnost i ,  k terá začne běŽet dnem doručení nového vyúčtování.  Po tuto dobu není
objednateI v prod|ení s p|acením vyúčtování.

lV.7. ZhotoviteI jako p|átce DPH prohIašuje, že si je vědom své povinnosti př iznat a zaplatit
daň z př idané hodnoty z  ceny za poskytnuté zdani te lné p|nění dIe této sm|ouvy d|e zák.  č'
235l2004 Sb ' ,  o dani  z  p ř idané hodnoty v pIatném znění a že mu nejsou ke dni  uskutečnění
zdani te lného pInění dIe této smlouvy známy žádné skutečnost i  uvedené v $ 109 zákona č'
235l2004 Sb. ,  které by sp|nění těchto pov inností brán i|y .

|V.8. objednate| proh|ašuje, že plnění sjednávaná V této sm|ouvě jsou povaŽována za p|nění,
která nejsou určena pro ekonomickou činnost  objednateIe,  a proto s  odkazem na znění S 5 l
a $ 58 zákona o dani  z  p ř idané hodnoty č'  235l2oo4 sb. ,  v  p|atném znění,  nebude př i
vyú čtován í Zhotovite| e m u platněn r ežim přenesen í daňové povi n nosti '
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V. Práva a povinnosti sm|uvních stran o.'"Ť

V.' l . Zhotovite| je oprávněn p|nit tuto sm|ouvu ve spolupráci resp. prostřednictvím svých tQ".3
subdodavate|ů' V takovém případě nese Zhotovite| odpovědnost vůči objednate|i jako by ď,
sm|ouvu p ln i l  sám. \3

V.2. objednate| se zavazuje Vytvořit všechny potřebné podmínky k umožnění p|nění
Zhotov i teIe d le č|.  | .  této smIouvy a poskytnout Zhotov i teI i  v  rámci  součinnost i  pot řebné
zdroje,  informace a technické prost ředky nutné k řádnému p|něnítéto sm|ouvy '

V.3. objednate| se zavazuje po předchozí dohodě umožnit poskytovatel i a jeho pracovníkům
p|ný přístup k v|astnímu programovému vybavení a k automatizovanému i
neautomatizovanému informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této
smlouvy.

V.4.  Sm|uvní strany jsou pov inny poskytnout s i  navzájem dostatečnou součinnost  p ř i  p|nění
této smlouvy, jakoŽ i př i vyhodnocování spokojenosti s jejím plněním.

V.5' Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednate|i záruku na jakost Dí|a za podmínek a
v rozsahu stanovených v Příloze č. 5 této smlouvy.

V.6. Zhotovite| se po celou dobu p|nění této sm|ouvy zavazuje udrŽovat v platnosti pojištění
odpovědnost i  za škodu způsobenou Zhotov i te|em t řetí osobě ve výši  poj is tného p lnění min.
l 0 .000 .000 . -  Kč.

Vl. ochrana informací

V|.] .  Smluvní strany jsou s i  vědomy toho,  že v rámci  p lnění dIe této smlouvy:

Vl. l . l . mohou být vzájemně poskytnuty informace, které budou povaŽovány za důvěrné
ve smys lu 5 l730 odst .  2 nebo za obchodní ta jemství d|e S504; občanského zákoníku
dá|e jen ('důvěrné informace..),

V| ' l .2 '  mohou je j ich zaměstnanc i  získat  přístup k důvěrným informacím druhé strany.

V|.2.  Veškeré důvěrné informace získané v rámci  p|nění této sm|ouvy zůstávají výhradním
v|astnictvím předávající strany a přUímající strana vyvine pro zachování jej ich důvěrnosti a
pro je j ich ochranu ste jné úsi|í ,  jako by se jedna|o o je jí  v|astní důvěrné informace.  S výj imkou
plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nedup|ikovat žádným způsobem důvěrné
informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým v|astním zaměstnancům a
zástupcům s výjimkou těch, kteřÍ s nimi potřebují být seznámeni, aby moh|i splnit sm|ouvu.
obě strany se zároveň zavazu1í nepoužít důvěrné informace druhé strany j inak, než za
úče|em p|nění této sm|ouvy '

V| '3 '  Nedohodnou-| i  se smIuvní strany ýs|ovně j inak,  považují se za důvěrné imp| ic i tně
všechny informace,  které s i  poskytnou v souv isIost i  s  pIněním této smlouvy,  a dá|e
informace, které jsou a nebo by moh|y být součástí obchodního tajemství, tj '  napřík|ad a|e
nejenom popisy nebo část i  popisů technolog ických procesů a vzorců, technických vzorců a
technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních
postupech,  obchodní nebo market ingové p|ány,  koncepce a st rateg ie nebo je j ich část i ,

ýc,%ss:



nabídky, kontrakty, sm|ouvy, dohody nebo j iná ujednání s třetími stranami, informace o

4ís|edcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery' o pracovněprávních otázkách a
všechny da|ší informace, jej ichž zveřejnění při jímající stranou by předávající straně moh|o
způsobit škodu. Za důvěrné informace ani za obchodní tajemství se nepovažují informace
obsažené V této sm|ouvě včetně jejích pří|oh, vyjma Pří|ohy č' 1 , je1íŽ obsah je obchodním
taje mstvím ZhotoviteIe.

V|.4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě
textových souborů na počítačorných médiích, je předávající strana povinna upozornit
při jímající stranu na důvěrnost takového materiá|u jejím vyznačením a|espoň na titu|ní
stránce.

V| '5 '  Bez oh|edu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace,  které:

Vl .5. l '  se sta|y veře jně známými,  an iž by to zav in i la  záměrně či  opomenutím př i jímající
strana,

V|.5.2.  mě|a př i jímající st rana |egá|ně k d ispoz ic i  p řed uzavřením této smIouvy,  pokud
takové informace neby|y předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené
smIouvy o ochraně informací,

V|.5.3 '  jsou výs ledkem postupu,  př i  k terém k n im př i jímající st rana dospěje nezáv isIe a
je to schopna do|ožit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

V|'5.4' po podpisu této sm|ouvy poskytne při jímající straně třetí osoba, jež takové
informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jeŽ je jej ich v|astníkem.

V|.6.  Za prokázané porušení ustanovení o ochraně informací má poškozená strana právo
poŽadovat po druhé sm|uvní straně sm|uvní pokutu ve výši  l00 '000,-  Kč (s|ovy jednostot isíc
korun českých) v kaŽdém jednot| ivém případě porušení,  čímž není dotčen je jí  nárok na
náhradu vzn ik|é škody.

V|.7.  Ustanovení tohoto č|ánku není dotčeno ukončením účinnost i  smIouvy z  jakéhokoI iv
důvodu.

Vll. Sm|uvní sankce

V|| '1 .  Dojde-| i  k  prodIení s  předáním Dí|a k akceptac i  dIe této smIouvy ze st rany Zhotov i te le
oproti termínům sjednaným V této smlouvě (viz Pří|oha č. 2 této sm|ouvy), má objednate|
právo požadovat na Zhotovite|i zap|acení smluvní pokuty ve výši o,05 % z cenY Díla bez DPH
za každý i započatý den takového prod|ení, nejvýše však ce|kem do částky odpovídající 30 %
z ceny Dí la bez DPH.
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V||.2. V případě prodIení objednateIe se zaplacením oprávněně a řádně vystaveného
účetního dok|adu Zhotovite|em v sou|adu s ustanovením č|. |V. této sm|ouvy, má Zhotovitel
právo poŽadovat na objednate| i  zap|acení úroku z prod|eníve rnýši  o,o5%z d|užné částky za
každý i započatý den prod|ení, nejvýše však ce|kem do částky odpovídající 30 % z ceny Díla
bez DPH.

V|| .3.  Pokud je Zhotov i te|  v prod|ení s  p|acením sm|uvní pokuty,  je  pov inen zap|at i t
objednateIi úrok z prodIení ve výši 0,05% z neuhrazené smIuvní pokuty zakaždý i započatý
den prodIení.

V|| .4.  Úhradou smIuvních sankcí resp.  úroků z prodlení dIe ustanovení tohoto článku není
dotčen ani  omezen nárok sm|uvních stran na náhradu vzn ik|é škody d|e této sm|ouvy '
Sm|uvní strany si vyhrazují právo na určení způsobu úhrady sm|uvní pokuty, a to včetně
formy zápočtu proti sp|atné pohIedávce ZhotoviteIe, resp. objednateIe'

V|| .5.  SmIuvní pokuta je sp|atná do 30 dnů po doručení písemného oznámení o u|ožení
smI uvní pokuty objednateIem.

V|| .6.  Sm|uvní pokuta d|e odst .  V|| . l .  této sm|ouvy se nevztahuje na prod|ení Zhotov i te|e
způsobené provozními,  popř '  j inými důvody na straně objednate|e '

Vl l l . odpovědnost za škodu, omezení náhrady škody

V|| l .1 .  Sm|uvní strany se zavazují k vyv inutí maximá|ního úsi|í  k předcházení škodám a k
min ima| izac i  vzn ik|ých škod.

V||| .2.  Žáana ze smIuvních stran není odpovědná za případné škody nebo prodIení
způsobené prodlením nebo nedostatečným plněním závazků druhé smIuvní strany.

V l l | '3 .  Žáana ze sm|uvních stran není odpovědná za prod|ení a škody způsobené oko|nostmi
vy|učujícími odpovědnost. Za oko|nosti vy|učující odpovědnost se považuje překážka, jež
nasta|a nezáv isIe na vů| i  pov inné strany a brání jí  ve sp|nění je jí  pov innost i ,  jest| iže ne|ze
rozumně předpok|ádat, že by povinná strana tuto překážku nebo její nás|edky odvráti|a nebo
překona|a a dá|e, že by v době vzniku překážku předvída|a. odpovědnost nevy|učuje
překážka, která vznik|a teprve v době, kdy povinná strana by|a v prod|ení s plněním své
povinnost i  nebo vzn ik la z  je jích hospodářských poměrů' Účinky vy|učující odpovědnost  jsou

omezeny pouze na dobu,  dokud trvá překážka,  s  níŽjsou tyto pov innost i  spojeny.

V||| '4 .  SmIuvní strany se zavazují upozorn i t  druhou sm|uvní stranu bez zbytečného odk|adu
na vzn ik|é oko|nost i  vy|učující odpovědnost  bránící řádnému p|nění sm|ouvy '  SmIuvní strany
se zavazují k vyv inutí maximá|ního úsi|í  k odvrácení a překonání oko|ností vy|učujících
odpovědnost .

V||| .5.  Sm|uvní strany činí nesporným, že souhrnná předvídate|ná náhrada škody,  za kterou
sm|uvní strany nesou odpovědnost  v souv is|ost i  s  touto sm|ouvou,  bude omezena na přímé
škody ( tedy škody vzn iknuvší jako bezprost řední a běžně očekávate|ný důs|edek škodné
událost i )  do ce|kové sumy rovnající se l00 % ceny Dí|a bez DPH d|e č|.  |V.  této smIouvy.  Toto
předchozíomezení se netýká škod na zdraví způsobených Zhotov i te|em.
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Vll|.6. objednate| je povinen zajist it kva|itu a ochranu svých dat. ZhotoviteI nenese

odpovědnost za poškození dat objednate|e, |edaže by data objednate|e by|a poškozena

v důsIedku vadně prováděného Dí|a ZhotoviteIem. V případě ztráty nebo poškození dat vinou

Zhotovite|e, se tento zavazuje poskytnout objednate|i př iměřenou součinnost s obnovením

dat zejména z pos|ední objednate|em provedené zá|ohy'

|x. Záruka

|X.l '  Zhotovitel poskytuje objednate|i na provedené Dí|o d|e této sm|ouvy (vyjma dodaného

SW třetích stran, tzn. nikol iv vyvinutého Zhotovite|em) záruku v rozsahu l 2 (dvanáct) měsíců.

|X.2 '  Záruční |hůta počíná běžet dnem nás|edujícím po akceptac i  Dí|a.  Záruční podmínky jsou

uvedeny v Pří|oze č' 5 této sm|ouvy.

x. Autorskoprávní ujednání

X'1 '  objednate| s i je  vědom, že Dí|o d le této smlouvy poskytnuté objednate| i  pod|éhá režimu

autorského zákona a dá|e s  2358 a nás| .  občanského zákoníku.  objednate| se zavazuje

užívat předmět autorského dí|a Zhotov i te|e pouze v sou|adu s přísIušnými ustanoveními

autorského zákona. Dí|o vznik|é na zák|adě této sm|ouvy se v žádném případě nepovaŽuje

za Dí|o vytvořené na objednávku ve smys|u $ 61 autorského zákona.

X.2 '  sW a jeho užití ,  t j '  l i cence dodané na
podmínkám, jež jsou součástí přísIušného SW.
s I icenčními podmínkami.

X.3. Dí|o specif ikované v Pří|oze č' l této sm|ouvy je úpravou ap|ikace e-AVA vytvořeného na

zák ladě Sm|ouvy o dí|o ze dne 24 '  3,  2004,  po imp|ementac i  Dí|a do e-AVA se stáVá jeho

součástí,  z  uvedeného důvodu se na užití  Dí la vztahuje výhradní | icence poskytnutá d le

Sm|ouvy o dí|o ze dne 24 '  3 '  2oo4 v rozsahu rnýhradní | icence vztahující se na ce|ý modul  e-

AVA. Zhotovite| tedy poskytuje objednate|i výhradní |icenci k užití Dí|a v sou|adu s úče|em

této sm|ouvy a V sou|adu s úče|em SmIouvy o dí|o ze dne 24,3.2004 a po dobu užití  e-AVA

objednate|em' Jednorázová odměna za poskytnutí práv k užívání Dí|a specif ikovaného v

Pří|oze č. l této smlouvy je zahrnuta v ceně za Dí|o uvedené v odst. |V.l této sm|ouvy.

xl. Řešení sporů

X|.] .  Sm|uvní strany se dohod|y,  že spory,  které by případně vzn ik|y ze sm|ouvy nebo

v souv isIost i  s  ní,  jakož i  otázky je jí  pIatnost i  či  nep|atnost i  nebo je jího vzn iku a zán iku

budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran.  Pokud nebudou vyřešeny dohodou

smIuvních stran,  budou řešeny přís|ušnými soudy České repub| iky.

zák|adě této smIouvy pod|éhají | icenČním
Zhotovitel se zavazuje seznámit objednate|e



**
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x|I. Platnost a účinnost smlouvy

X|| ' l '  Tato sm|ouva nab'ývá p|atnost i  dnem je jího podpisu oběma smIuvními st ranami a
účinnos t i  dnem uve ře jnění  v  Reg i s t ru  smIuv  d Ie  č l .  X | | | .  ods t .  X | | l . l  l .  a  X l l | . l 2 '  této  sm louvy '
Sm|ouva je nap|něna dnem sp|nění veškerých závazkŮ smluvních stran V ní uvedených (tj.

zejména předáním Dí|a a uhrazením jeho ceny). ZhotoviteI je povinen vytvořit Dí|o
V termínech stanovených touto sm|ouvu, ne však dříve než bude smlouva uveřejněna. Za
datum uzavření sm|ouvy se povaŽuje podpis  sm|ouvy druhou smIuvní stranou.

X|| '2 .  Účinnost  této smIouvy |ze předčasně ukončit:

X||'2.l '  dohodou smIuvních stran, jejíž součástíje i vypořádání vzájemných závazkŮ a
pohIedávek.

x|| '2 .2 '  odstoupením od sm|ouvy V případě podstatného porušení smIuvních závazkŮ
jednou smIuvní stranou.  odstoupení od smIouvy musí být  učiněno písemně a je účinné
okamžikem jeho doručení druhé smIuvní straně.

X|| .3.  objednate| je  oprávněn odstoupi t  od této sm|ouvy v případě podstatného porušení
povinností Zhotovite|em, které spočívá v:

X l l '3 . l .  prod lení s  předáním Díla do zkušebního provozu o více neŽ čtyř i  (4)  ka|endářní
týdny po sjednaném termínu uvedeném v Pří|oze č. 2 této sm|ouvy;

X||.3.2. prod|ení s nápravou závad zj ištěných při akceptaci objednate|em o více než čtyři
(4) ka|endářní týdny po sjednaných termínech (viz bod 3., písm. f. Přílohy č. 3 této
smlouvy);

X|| '3 .3 '  Zhotov i teI i  bude rozhodnutím správce daně př idě len status nespoIehI ivého
správce.

X||.4. Zhotovite| je oprávněn odstoupit od této sm|ouvy v případě podstatného porušení
povinností objednateIem, které spočívá v:

X|| .4. l .  prodIení s  písemnou akceptací či  neakceptací Dí|a ze st rany objednateIe o více
než čtyř i  (4)  ka|endářnítýdny po s jednaném termínu;

x|| .4 '2.  nemoŽnost i  ukončení nebo předání Dí|a Zhotov i te lem z důvodu nepř ipravenost i
nebo neplnění závazků ob.jednate|e a to ani po up|ynutí dodatečné |hůty v dé|ce trvání
čtyř  (4)  ka|endářních týdnů.

x!!l. Závěrečná ustanovení

X||| . l .  Pro úče|y p|nění d|e této sm|ouvy budou objednate|em a Zhotov i te|em ustanoveny
spoIečné rea| izační týmy.



Atos
Xl| l '4 '  Nedí|nou součástí této sm|ouvy jsou násIedující pří|ohy:

X||| '4 ' l .  P ří|oha č. l  -  Spec i f ikace Dí|a -  obchodní ta jemstvíZhotov i teIe
X||| .4.2.  P ří|oha č. 2 -  Harmono9ram reaI izace Dí|a
X||| .4.3 '  P ří|oha č. 3 -  Způsob převzetía akceptace Dí|a
X||| .4.4.  P ří|oha č. 4 -  Rozpis  ceIkové ceny
XlI l .4 '5 .  P ří|oha č'  5 _ ZáruČní podmínky
X||| '4 '6 .  P ří|oha č. 6 -  Součinnost  objednate le

X l|| .5.  Sm|uvní p|nění ze st rany Zhotov i te|e je s  výhradou,  že nevzniknou překážky na straně
Zhotov i te|e v důs|edku mezinárodních předpisů anebo na zák|adě mez inárodních embarg (či
j iných mezinárodních sankcí), jež jsou podstatné pro p|nění závazkŮ Zhotovite|e v České
repub|ice. Zhotovite| je povinen objednate|e řádně a bez zbytečného odk|adu na veškeré
změny a překážky upozorn i t  a učin i t  vše pro to,  aby nedoš|o v důsIedku těchto překáŽek ke
změně nebo zhoršení p|nění jeho závazkŮ ze sm|ouvy '  Zhotov i te|  proh|ašuje,  Že ke dni
podpisu této sm|ouvy mu takové překážky známy nejsou. Zhotovite| zároveň staví na j isto,
že plnění jeho závazků z této smlouvy je v souIadu s p|atnou právní úpravou'

X|||.6. Pokud bude Př(jemce převádět Dí|o na třetí osobu, zavazuje se při jeho převodu
dodržet přísIušné právní předpisy o kontro|e vývozu a dalšího vývozu (re-exportu).

X||| .7.  Bude_| i  z  důvodu pov innost i  uIožené právními předpisy nutné umožnit  úřadům nebo
Zhotovite|i provést kontro|u ývozu, zavazuje se Příjemce poskytnout úřadům a Zhotovite|i
in formace těmito předpisy předepsané.

Xl| l .8 .Jakéko| iv  změny ve znění této sm|ouvy a vedle jší úmluvy je moŽné provádět  pouze na
zák|adě písemné dohody obou sm|uvních stran ve formě písemného, čís|ovaného dodatku k
této sm|ouvě. Takovéto dodatky se stanou nedí|nou součástí sm|ouvy.

X||| .9.  Tato smlouva se řídí přís|ušnými ustanoveními občanského zákoníku v p|atném znění,
a autorského zákona v p|atném znění.

X||| . l0 '  Tato smIouva je vyhotovena ve dvou v ' i t i scích s  pIatností or ig iná|u,  z  n ichž po
jednom obdržíobjednate l  a po jednom Zhotov i te| .

X||| . . |  l .  Zhotov i te|  proh|ašuje,  že s i  je  vědom toho,  že objednate| jako zadavate| veře jné
zakázky d|e zákona Č' 134l2016 Sb', o zadávání veřejných zakázek a jako povinný subjekt
dIe zákona č'  340l2o15 Sb. ,  o zv|áštních podmínkách účinnost i  některých smIuv,
uveřejňovánítěchto sm|uv a o reg ist ru sm|uv (zákon o reg ist ru smluv) je pov inen uveřejn i t  v
Regist ru smIuv,  jehoŽ správcem je Min is terstvo vn i t ra,  tuto 5mIouvu,  včetně je jích
případných změn a dodatků, za sp|nění podmínek k uveřejnění d|e zákona o reg ist ru sm|uv,
a s  uveřejním sm|ouvy v p|ném znění lkromě částí výs|ovně označených,  které spadají pod
uýj imky z uveřejnění dIe zákona o reg ist ru smIuv -  t j '  P ří|oha č. l  této smlouvy/,  souhlasí.

X l l l . l2 '  objednate| se zavazuje sm|ouvu uveřejn i t  ve lhůtě do 15 dnů od je jího uzavření v
Regist ru smIuv '  Zhotov i teI  je  pov inen po uplynutí této Ihůty,  nejpozděj i  do 20 dnů ode dne,
kdy by|a sm|ouva uzavřena,  v Regist ru sm|uv ověř i t ,  zda objednate| sm|ouvu řádně uveřejn i | ,
a pokud se tak nesta|o, je povinen o této skutečnosti informovat objednate|e.
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ďAtos
X||| . l3 .  Zhotov i te|  prohlašuje,  Že s i  je  vědom toho,  že objednate l  jako zadavate| veře jné s{
zakázky,jeŽ je předmětem této sm|ouvy, je povinen, v sou|adu s ustanovením s 2l9 odst. 3
zákona č,134l2016 sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dá|e jen ,,zzvz..), uveřejnit na
svém prof i Iu výši  skutečně uhrazené ceny za p lnění smlouvy,  v souladu s podmínkami
a ve Ihůtách stanovených zzvz včetně všech případně da|ších povinností objednate|e
stanovených zzvz.

xlv. Podpisy sm|uvních stran
I

X|V. l .  obě sm|uvní strany prohlašují,  že s i  sm|ouvu před je jím podpisem přečet|y,  Že by la
uzavřena po projednání podle jej ich pravé a svobodné vů|e.

X lV.2.  Autent ičnost  sm|ouvy potvrzujízástupc i  sm|uvních stran svými podpisy:

v Praze an" .?. 
( 

. ?. 7 9 aT Y Praze an" .!..' J ,7.  ? 14+

Za Objednatele: Za Zhotovitele:



p
J j

Příloha č' l - Specif ikace Dí|a _ obchodní tajemství ZhotoviteIe (výjimka z uveřejnění dIe S 3
odst .  l  zákona o reg ist ru smIuv)

Specif ikace Dí|a tvoří samostatný dokument, který není určen ke zveřejnění.
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Íloha č.2 - Harmonogram rea|izace Dí|a

Realizace projektu bude probíhat podle násIedujícího harmon09ramu:

Tato doba vychází z  ideá|ního stavu součinnost i  a  nejsou do nízapočítané případné
změnové požadavky'

Č. Etapa Termín

I Ana|ýza, návrh řešení do dvou týdnů od podpisu sm|ouvy

2 Upravy programú a databází do jednoho měsíce od podpisu sm|ouvy

3 ověření funkčnosti a akceptace do jednoho měsíce od podpisu sm|ouvy

Strana 12279



2 .

Pří|oha č. 3 - Způsob převzetí a akceptace Dí|a

L Zhotov i teI  p řed předáním Dí|a do zkušebního provozu přísIušné etapy navrhne
objednateI i akceptačn í kritéria.

Předání a převzetí Dí|a bude provedeno za pouŽití následující akceptační procedury:

a) Předání Dí|a do zkušebního provozu ZhotoviteIem bude potvrzeno podpisem
objednatele na Předávacím protoko|u. Zhotovite| zpracuje i návrh Akceptačního
protokolu a předk|ádá jej objednate|i současně s Předávacím protoko|em.
Akceptační protoko| bude obsahovat akceptační kritéria, na nichž se obě sm|uvní
strany zavazují do konce zkušebního provozu dohodnout.

b) objednate| je povinen do konce zkušebního provozu provést bud'to akceptaci Dí|a
formou podpisu Akceptačního protoko|u (bez rnýhrad nebo s vyhradami) nebo
akceptaci odmítnout a v před|oŽeném Akceptačním protoko|u uvést, v čem vidí
objekt ivní příčinu nesp|nění akceptačních kr i tér ií  dohodnutých d|e odst .  b) ,  pro
které etapu Dí|a neakceptuje.

c) objednate| můŽe akceptaci odmítnout pouze v případě' že předané Dí|o vykazuje na
zákIadě vyhodnocení akceptačních kr i tér ií  vady,  pro které nemůŽe sIoužit  svému
úče|u vůbec nebo s výraznými omezeními.  V případě méně vážných vad se použi je
akceptace s výhradami. V případě akceptace s výhradami se etapa Dí|a považuje za
řádně akceptované.

d) Po marném up|ynutí akceptačního období ( tzn.  t rvání zkušebního provozu),  an iž
objednate| koná d|e písm. c) tohoto odstavce či písemně požádá o odk|ad nebo
začne Dílo, resp. dí|čí p|nění, uŽívat aniž by by|o zjeho strany řádně akceptováno,
bude Dí lo,  resp '  dí|čí p|nění,  považováno sm|uvními st ranami za akceptované (tzv.
f ikce akceptace).

e) V případě, že akceptace by|a provedena s výhradami objednateIe, je ZhotoviteI
pov inen z jednat nápravu do l4- t i  ka|endářních dní,  nebude-| i  dohodou obou
sm|uvních stran stanoveno j inak.  Během tohoto období není Zhotov i te|  v prod|ení
s předáním Dí|a '

f) V případě, že objednate| neakceptuje p|nění, pro která by|o započato akceptační
období d|e písm. c)  rnýše uvedeného odstavce z  důvodu nesplnění akceptačních
kritérií, nebo nepředání etapy Dí|a k akceptování ve stanoveném termínu dIe
harmonogramu p|nění,  je  Zhotov i te|  pov inen z jednat nápravu a předat  dí|čí p|nění k
opakované akceptac i  V tzv.  odk|adném období ]  4-t i  ka|endářních dní,  pokud
nebude dohodou obou smluvních stran s jednáno j inak.

Autorizované osoby pro podpis rnýše uvedených protokolů jsou za obě smIuvní strany:

a) Předávací protoko|y - oprávněné osoby ve věcech technických nebo jej ich zástupci.

b) Akceptační protoko|y _ oprávněné osoby ve věcech obchodních nebo jej ich zástupci.

4 '  Pro předání a převzetí Dí|a se používají násIedujícíformu|áře:

3 .

-.1
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Předávací protoko|Tru

I

Objednatel: Název Dí|a:
Zpracoval: Požadované

datum akceptace:

K akceptaci k milníku projektu
výstupy projektu:

l

<Název milníku d|e sm|ouvy> jsou předávány nás|edující

Za Zhotovitele
p ředIoži | :

Podp is :

Datum:

Za Objednatele
převzal:

Podpis:

Výhrady l omezení l Poznámky / Komentáře

Výhrady k předávanému Dílu:

! Převzato s výhradami ! Nepřevzato

Jméno:

Podpis:
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Akceptační protoko|
ď

(Objednatel: Název Díla:

Zpracoval: Akceptační mi Iník:

Smlouva: c .

Popis

K akceptaci k miIníku projektu <Název mi|níku d|e sm|oulry> by|y předány nás|edujícírnýstupy
projektu:

t .

Za Zhotovitele
p ředIoži l :

Podp is :

Datum:

Za Objednatele

akceptoval:

Podp is :

Datum:

Kritéria akceptace l YÝhradv

Akceptační kritéria:

Výhrady k akceptovanému p|nění:

! Akceptovrírro s výtrradami ! Neakcept,ovrírro

Jméno:

Podpis:

Datum:
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Příloha č. 4 - Rozpis celkové ceny

Všechny uvedené ceny plněníjsou v Kč, zahrnujíveškeré náklady spojené s real izací zakázky
ajsou stanovenyjako konečné a nejvýše přípustné.

Sm|uvní p lnění ze st rany Atos |T So|ut ions and Serv ices,  s . r .o .  je  s  výhradou,  že nevzniknou
žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů z ob|asti práva
mezinárodního obchodu,  anebo embarg (či j iných sankcí) .  Společnost  Atos |T So lut ions and
Serv ices,  s . r .o '  není pov inna uhradi t  tím způsobenou škodu.

Předmět p|nění
Cena
bez DPH

DPH

ve vyši 21%

Cena
včetně 21 %DPH

P|atební
mi Iník

Vyúčtování zs
20r  6

l  320 800'00 Kč 277 368,00 Kč l  598 l68,00 Kč

do jednoho
měsíce od
podpisu
smlouvy

na16z le
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Pří|oha č. 5 - Záruční podmínky

l .  Záruční doba na Dí|o d le této smlouvy činí dvanáct  (12) měsíců. o způsobu odstranění
vady rozhoduje výh radně Zhotovite|.

Záruční doba začíná běžet dnem nás|edujícím po dni  podpisu pos ledního Akceptačního
protoko|u objednate|em, resp. dnem nás|edující po marném up|ynutí akceptačního
období (tzv. f ikce akceptace).

Během záruční doby se Zhotovite| zavazuje bezp|atně poskytovat opravy vad Dí|a
způsobených vadnou imp|ementací,  které jsou v rozporu s  dohodnutými v lastnostmi
Dí|a dle této sm|ouvy. o způsobu odstranění vady rozhoduje rnýhradně Zhotovite|'

V případě, Že objednate| požádá o opravu chyby, na kterou se nevztahuje záruka,
dohodne se objednateI a ZhotoviteI na podmínkách jejího provedení. Povinností
Zhotovite|e je předem informovat objednate|e o tom, že jím požadovaná sIužba není
kryta zárukou a bude účtována dle aktuálních cen příslušné služby.

Nák|ady ZhotoviteIe na činnosti spojené s ana|ýzou neoprávněných požadavků,
označených objednate|em jako záruční, nese objednatel. Zhotovite| je povinen bez
zbytečného odk|adu o těchto nák|adech informovat objednate|e, v opačném případě se
Zhotov i teI  podí|í na úhradě nák ladů, které mu v souv isIost i  s  touto činností vzn ik|y,
v poměrné výši.

Zhotovite| nenese odpovědnost za vady a chyby aZáruka se nevztahuje na vady a chyby

ýstupů, vzn ik lých:

6 '  l  .  provozováním Dí|a V rozporu s  uživateIskou,  popř .  technickou dokumentací
dodanou Zhotov i te lem.

6'2. neoprávněným nebo neodborným zásahem či nesprávným užitím Dí|a objednatelem
nebo t řetí  osobou,

6.3.  úpravou nebo jakýmko| iv  j iným zásahem do dodaného Dí|a bez předchozího
písemného souhIasu Zhotov i teIe,

6.4. komponentami |s AVA objednate|e, na které se nevztahuje tato záruka,

6.5. vadami technologického vybavení objednate|e (HW a standardní SW),

6.6. v|ivem počítačových virů,

6.7.  vadou SW, s  výj imkou vad SW vznik|ých na dodaném Dí|e,

6.8. zanedbáním předepsané údržby ze strany objednate|e, se kterou by| objednate|
Zhotov i teIem seznámen.

objednatelje tímto informován o nutnosti data zá|ohovat.

Předmětem záruky také není:

8. l  '  ško|ení objednate|e,

8 '2.  j iná opt imal izace v|astností systému,

8.3. instalace oprav softwaroých chyb.

Nezprostí_|i se Zhotovite| odpovědnosti, odstraní zj ištěnou vadu na své nák|ady. Nárok
na náhradu škody objednate|e tím není dotčen'  Pokud se z j i s tí ,  Že vada neby|a

2 .

3 .

4 .

5 .

7 .

8 .

9 .
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způsobena Zhotovite|em a nevztahuje se na ni záruka d|e odst' 6 této přílohy, zavazuje
se objednateI vždy uhradit ZhotoviteIi nák|ady vyna|ožené na ana|ýzu a násIedně
nák|ady na odstranění vady, pokud bude na základě požadavku objednatele vada
odstraněna Zhotov i teIem'

l0. objednate| zasílá požadavky na záruční opravu v písemné formě do aplikace ,,h|ášení..,
která s|ouží k ev idenc i  požadavků na změny.
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Pří|oha č. 6 - Součinnost objednatele

Zák|adní součinnost objednateIe nezbytná pro zhotovení Dí|a v rozsahu této smI

zah rn uje následující činnosti :

1' Na poŽádání poskytovat Zhotovite|i podklady a informace, související s real izací

p lnění,  a to nejpozděj i  do pět i  pracovních dnů po doručení písemné žádost i ,  pokud

se strany nedohodnou j inak.

2, Svo|ávat po dohodě se Zhotovite|em pracovní schůzky k řešení sporných otázek,

souvisejících s p|něním dle předmětu smlouvy.

3. Na požádání konzultovat v průběhu rea|izace p|nění se Zhotovite|em přijatá řešení a

to nejpozděj i  do pět i  pracovních dnů od doručení písemné žádost i ,  pokud se st rany

nedohodnou j inak, objednatel zajistí pro takovéto konzu|tace účast kval if ikovaných

pracovníků'

4. Vyjadřovat se písemně k předk|ádaným písemným materiá|ům Zhotovite|e nejpozději

do pět i  pracovních dnů od je j ich doručení,  pokud není dohodnuto j inak.

5' Zajist it na v|astní nák|ady součinnost třetích stran V případě požadavku na propojení

s aplikací nebo systémem, jeŽ není předmětem dodávky Zhotovite|e v rámci p|nění

této smlouvy.

6. Zajist it jmenování vedoucího projektu za stranu objednate|e. Dále zajist it účast

vedoucího projektu za st ranu objednate|e nebo jeho zástupce na všech dohodnutých

jednáních vedení projektu v rámci plnění předmětu této smlouvy.

7. Vedoucí projektu objednatele zajistí přítomnost vybraných č|enů pracovního týmu za

objednate|e na všech dohodnutých jednáních projektového týmu.

8 '  Za účeIem poskytování pInění dIe této smIouW zaj is tí  objednateI  pracovníkům

ZhotoviteIe přístup do informačního systému objednateIe v nezbytném rozsahu

v sou|adu s předpisy a prav id ly  objednate|e.

9. objednateI zajistí přístup pověřených zaměstnanců PoskytovateIe k zařízením

výpočetní techniky na pracovištích objednate|e a vytvoří pro ně podmínky, které

budou na začátku p|nění smIouvy vzájemně odsouhIaseny' objednatel se dále

zavazuje předat Zhotovite|i nebo mu umožnit přístup k prokazate|ně nezbytným

informacím a podk|adům, které se týkají předmětu p|nění na zák|adě této smIouvy,

přičemž odpovídá za jej ich včasnost předání, úp|nost a správnost.

1o.ZP MV Čn zajistí podporu během analytické fáze - konzultace k detai lům

navrhovaného řešení
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