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Dílčí smlouva č. 1
k

Rámcové dohodě na realizaci horizontální spolupráce při realizaci projektu MORIS

Česká republika - Správa základních registrů

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:

Bankovní spojení:

dále jako ,,SZR"

a

Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
72054506
CZ72054506, není plátcem DPH

ředitelem Správy základních registrů
Česká národní banka, č. účtu: 19-5600881/0710

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
zapsán v obchodním rejstříku
kontaktní osoba:

bankovní spojení:

dále jako ,,NAKIT"

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
04767543
CZ04767543

vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322

ČSOB a.s., č. účtu.: 117404973/0300

dále jednotlivě jako ,,Smluvní strana" nebo společně jako ,,Smluvní strany" uzavÍrajÍ v souladu
s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), tuto Dňčí smlouvu č. 1 (dále jen ,,Smlouva") k Rámcové
dohodě na realizaci horizontální spolupráce při realizaci projektu ,, Modulární registr pro informační
systémy" uzavřené mezi Smluvními stranami dne 2. 10. 2017 (dále jen ,,Dohoda").

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
, ĺ- Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322

info@nakit.cz, "420 234 066 500, www.nakit.cz
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1. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je realizace projektu horizontální spolupráce v souladu a na základě
Dohody ve smyslu § 12 ZZVZ v rámci projektu MORIS týkající se:

a) Vybudováni funkcí a zajištění testovacího prostředí pro Národní certifikační autoritu a
Národní identitní autoritu v souvislosti s vydáváním občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v souvislosti s úkoly danými SZR a
Ministerstvu vnitra ČR dle usneseni vlády ze dne 21. záři 2016 č. 833 dle specifikace
uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen ,,Dílo č. l"),

b) vývoje modulu výdeje hromadných a individuálnIch referenčních údajů dle specifikace v
detailní technické a funkční specifikaci uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen ,,Dílo
Č. 2")

\

(dále společně jen ,,Dílo");

C) Poskytování konzultačnIch služeb při tvorbě a následném upřesňování detailní funkční a
technické specifikace v souladu s požadavky stanovenými v Příloze č. 3 Smlouvy (dále
jen ,,Konzultační služby")

KonzultačnI služby a Dílo dohromady pro účely této Smlouvy také jen ,,DQčI plnění"

2. NAKIT se zavazuje v souladu s Dohodou Dňčí plnění na svůj náklad a nebezpečí SZR dodat, tzn.
provést Dílo a poskytnout Konzultační služby.

3. SZR se zavazuje za dodané Dňči plnění zaplatit sjednanou cenu dle ČI. 2 této Smlouvy

2. Cena a platební podmínky

1. Cena za Dňčí plnění činí celkem 33 499 234KČ bez DPH (dále jen ,,Celková cena"). Tato Celková
cena je maximální, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady NAKIT spojené s dodáním
Dňčího plnění, přičemž cena:

a) za Dílo č. 1 činí 12.049.334 KČ bez DPH,

b) za Dílo č. 2 činí 16.449.900 KČ bez DPH, přičemž cena za 1. Fázi činí 10.317.500 KČ bez
DPH, cena za 2. Fázi činí 1.843.720 KČ bez DPH a cena za 3. Fázi činí 4.288.680 KČ bez
DPH,

c) za poskytnutí Konzultačních služeb může činit maximálně 5.000.000,- KČ bez DPH:
cenové sazby za 1MD pro jednotlivé pracovní role uvedené v tabulce níže jsou konečné
a nepřekročitelné.

Cena bez DPH
ID Role

za 1MD

MORIS01 Architekt 12 000 KČ

MORIS02 Architekt senior 14 500 Kč

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322
info@nakit.cz. +420 234 066 500, www.nakit.cz
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MORIS03 Bezpečnostní manažer 13 500 KČ

moris05 projektový manažer 12 000 KČ

moris06 projektový administrátor 11 500 KČ

MORIS07 Analytik 12 000 KČ

MORIS08 Analytik Senior 12 930 KČ

MORIS09 Tester 9 950 KČ

MORIS10 Tester senior 12 000 KČ

moris11 vývojář 11 200 kč

moris12 vývojář senior 12 000 KČ

2. SZR se s NAKIT dohodlo, že cena za provedení Díla č. 2 bude hrazena následovně:

a) po ukončení 1. Fáze ve výši 100% ceny 1. Fáze;
b) po ukončení vývoje a před zahájením testů 2. Fáze ve výši 75% ceny 2. Fáze; po ukončení

2. Fáze ve výši 25% ceny 2. Fáze;
C) po ukončeni 3. Fáze ve výši 100% ceny 3. Fáze.

3. Za poskytnuté KonzultačnI služby dle ČI. 1 odst. 1 písm. C) Smlouvy bude NAKIT fakturovat
měsíčně částku vypočítanou na základě MD sazeb pro jednotlivé pracovní role uvedené v ČI. 2
odst. 1 písm. C) této Smlouvy a dle počtu skutečně odpracovaných MD v jednotlivých pracovních
rolích uvedených ve Výkazu práce za příslušný kalendářní měsíc. NAKIT a SZR se dohodli, že
nejmenší vykazatelnou časovou jednotkou bude 0,5 MD.

4. Celková cena uvedená v ČI. 2 odst. 1 této Smlouvy je stanovena v KČ a bez daně z přidané
hodnoty, která bude připočtena na základě platných právních předpisů v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

5. Datum uskutečnění zdanitelného plněni (dále jen ,,DUZP") bude stanoveno datem podpisu
Akceptačního protokolu s výrokem ,,splněno" nebo ,,splněno s výhradou" dle ČI. 4 odst. 5 Smlouvy,
resp. Předávacího protokolu dle ČI. 4 odst. 4 Smlouvy. Přílohou vystavené faktury bude kopie
Akceptačního protokolu, resp. Předávacího protokolu.

6. Ostatní platební podmínky jsou upraveny v Dohodě.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322
info@nakit.cz, "420 234 066 500, www.nakit.cz
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3. Doba, místo a podmínky dodání DÍ|čÍho plnění

1. NAKIT provede Dílo č. 1 za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dohodou nejpozději do
30. 11.2017.

2. NAKIT provede Dílo č. 2 za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dohodou ve 3 fázích:

1. Fáze: instalace Geocluster, Rozhraní do PPDF a AP (napojeno do ISZR, nebude využito
eGSB), Orchestrace PPDF a ap (propojený datový fond a Atribut provider), RFC 287, RFC
288, RFC 295, část A a B, RFC 296 část M a U, Nové migračnúsynchronizační nástroje pro
administraci GG, Deploy Release 1.5 a 1.6 nejpozději do 31. 12.2017.

2. Fáze: RFC 289, RFC 291, tj. dokončení 2. Fáze před zahájením testováni nejpozději do 31.
12. 2017, ukončení testování 2. Fáze nejpozději do 28. 2.2018

3. Fáze: Nasazení eForms, Formulářové řešeni, Deploy Release 2.0, nejpozději do 30. 6.2018

přičemž každá z Fázi je samostatným fakturačním milníkem a pro účely této Smlouvy je každá
považována za dílčí část Díla č. 2.

3. NAKIT bude poskytovat SZR Konzultační služby nejdéle do 31. 12. 2018 způsobem
definovaným Přílohou č. 3 Smlouvy.

4. Místem dodání Dílčího plnění je sídlo SZR Na Vápence 14, 130 00 Praha 3. Veškeré písemné
výstupy bude NAKIT předávat na adrese sídla SZR uvedené v záhlaví Smlouvy, nebude-li
mezi SZR a NAKIT sjednáno jinak.

4. Akceptace DÍIčÍho plněni

1. Akceptační procedura Díla zahrnuje testování a ověření funkčnosti a kapacitních požadavků
řádného provedení Díla porovnáním skutečných vlastností Díla s jeho specifikací stanovenou
Dohodou, touto Smlouvou a jejími přílohami.

2. Řízení o akceptaci Díla nebo dňčí části Díla č. 2 je zahájeno dnem předání dňčiho plnění Díla
a je ukončeno podpisem akceptačního protokolu SZR a NAKIT (dále jen ,,Akceptační
protokol"). SZR potvrdí v Akceptačním protokolu převzetí dňčího plnění Díla nebo dňčí části
Díla č. 2, splňuje-li technické podmínky a vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími
přílohami, je funkční, bez nedodělků a bez vad.

3. Provede-li NAKIT a/nebo SZR testování funkčnosti a kvality dňčího plnění Díla nebo dílčí části
Díla č. 2, bude vyhotoven testovací protokol o ověřeni způsobilosti (dále jen ,,Protokol o
testování") pro řádné dokončení a převzetí Díla nebo dňčí části Díla č. 2. Tyto Protokoly o
testováni budou tvořit nedílnou součást Akceptačního protokolu.

4. V případě akceptace 2. Fáze Díla č. 2, se Smluvní strany dohodly, že v části ukončení vývoje
a před zahájením testů 2. Fáze, tj. vystavení Protokolu o testování dle předchozího odstavce,
bude SZR vystaven a podepsán Předávací protokol, na jehož základě je NAKIT oprávněn
vystavit fakturu na částku ve výši 75% ceny 2. Fáze uvedené v ČI. 2 odst. 1 písm. b) Smlouvy.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 4
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322
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5.

6.

7.

Po úspěšném provedení testů 2. Fáze bude postupováno v souladu s odstavcem 2 a 3 tohoto
článku, přičemž podkladem pro vystaveni faktury na částku ve výši 25% ceny 2. Fáze uvedené
v ČI. 2 odst. 1 písm. b) Smlouvy je Akceptační protokol vyhotovený dle odst. 2 tohoto článku.

V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků Díla v termínu jeho předání a
převzetí zařazených do kategorie vady typu ,,C" (v souladu s Přílohou č. 2 Rámcové dohody)
se mohou smluvní strany dohodnout, že SZR převezme plnění, přestože jeho určitá část
nesplňuje všechna akceptační kritéria (převzetí s výhradou). NAKIT se s SZR zároveň
dohodne, do kdy odstraní zbývající vady části plnění tak, aby byla splněna všechna akceptační
kritéria. Tyto skutečnosti budou zaznamenány v Akceptačním protokolu vyhotoveném při
převzetí plnění s výhradou. Po odstranění takových vad sepíší NAKIT a SZR zápis stvrzující
odstranění vad, pro které bylo částečné plnění Díla nebo dňčí části Díla č. 2 převzato
s výhradou.

Akceptace KonzultačnIch služeb představuje ověření poskytnutí KonzultačnIch služeb
v souladu s požadavky SZR definovanými Přňohou č. 3 Smlouvy. K akceptaci Konzultačních
služeb za příslušný kalendářní měsíc dojde odsouhlasením a písemným potvrzením
Akceptačního protokolu SZR. Akceptační protokol bude NAKIT předložen SZR nejpozději do
5 pracovních dnů po ukončeni každého kalendářního měsíce, v němž byly Konzultační služby
SZR poskytnuty, není-li dohodnuto jinak. Součástí Akceptačního protokolu bude výkaz dle
následujícího odstavce podepsaný NAKIT a SZR.

NAKIT na konci každého kalendářnIho měsíce, v němž jsou SZR poskytovány Konzultační
služby, vyhotoví měsÍční výkaz práce (dále jen ,,výkaz"). nakit a SZR se dohodli, že
nejmenším vykazatelnou časovou jednotkou bude 0,5 MD (l MD = práce jednoho pracovníka
NAKIT/jeden pracovní den, tj. 7,5 hodin).

8. výkaz musí obsahovat níže uvedené údaje:

· role zaměstnanců NAKIT, kteří se na poskytování Konzultačních služeb podílely
s uvedením časového rozsahu poskytovaných Konzultačních služeb za jednotlivé role;

· popis konkrétních činností zaměstnanců NAKIT v rámci poskytované Konzultační služby
(popis zadaných úkolů a jejich stav);

· odkaz na příslušný dokument, do jehož obsahu bylo v souvislosti s poskytováním
KonzultačnIch služeb zasahováno a/nebo bylo s obsahem tohoto dokumentu jinak
nakládáno (např. studium, presentace na workshop atd.)

· celková cena za jednotlivé role za daný měsíc bez DPH a celková cena za poskytování
Konzultačních služeb (součet celkových cen za jednotlivé role) za daný měsíc bez DPH.

5. Autorské a vlastnické právo

1. Pokud při realizaci Díla nebo poskytováni KonzultačnIch služeb dle této Smlouvy vznikne
plnění, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Autorský zákon"), poskytuje NAKIT
SZR a SZR od NAKIT získává práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahujÍcÍ
se k takovému plnění. NAKIT poskytuje tato práva v rozsahu nezbytném pro řádné užívání
všech autorských děl, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy (dále jen ,,Autorská díla").
SZR zejména získává od NAKIT oprávnění k výkonu práva užit Autorská díla, a to vždy ke dni
dokončení akceptačního řízení, na jehož základě dochází k dodání plnění dle Smlouvy, jehož
součásti je příslušné Autorské dílo, přičemž NAKIT SZR poskytuje výhradní oprávněni k
výkonu užít Dílo a Autorské dílo vzešlé z poskytnutých Konzultačních služeb k veškerým

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
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známým způsobům užití jednotlivých Autorských děl a jejich případných dalších verzí, zejména
k účelu, ke kterému bylo takové dílo NAKIT vytvořeno v souladu se Smlouvou (vše dohromady
jen ,,Licence").

2. Nebude-li dohodnuto jinak, poskytuje NAKIT SZR Licence nás|edujÍcÍch charakteristik:

3.

4.

a) neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená rozsahem užití,
zejména neomezená počtem uživatelů či mírou využívání,

b) udělená na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv k předmětným
Autorským dílům,

C) licence převoditelná a postupitelná, tj. která je udělena s právem udělení podlicence či
postoupení licence jakékoliv třetí osobě,

d) NAKIT prohlašuje, že cena Licence je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plněni dle
Smlouvy,

e) NAKIT prohlašuje a nese odpovědnost za to, že autor/autoři poskytl/i SZR souhlas
Autorská díla upravovat, měnit, začlenit do jiného, spojit s jiným dílem apod., a to jak celek,
tak jejich jednotlivé částí, a to včetně možnosti využití pro takovou činnost třetí osoby,

f) V případě, že při realizaci Díla dojde k použití standardizovaných softwarových produktů
třetích stran, u kterých není obvyklé a u kterých nelze po NAKIT spravedlivě požadovat,
aby poskytl k takovým autorským dílům a databázím licenci a souvÍsejÍcÍ oprávněni
v souladu s požadavky uvedenými v ČI. 5 odst 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) a b), se
tato ustavení Smlouvy neuplatní. V případě těchto autorských děl a databází je NAKIT
povinen zajistit, že bude oprávněnou osobou uděleno SZR nevýhradní oprávnění
k výkonu práva užít autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat databáze, a to
v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky a všemi způsoby
odpovídajíchni účelu, pro který jsou taková autorská díla a databáze určeny. Poskytnutí
zdrojových kódů není v případě takových autorských děl vyžadováno.

Ve vztahu k Autorským dílům majícím povahu software, s výjimkou ustanovení ČI. 5 odst. 1
písm. e) Smlouvy je NAKIT povinen SZR předat zdrojový kód a veškerou související
dokumentaci nejpozději do sedmi kalendářních dnů po ukončení Akceptačního řIzení, tj. po
podepsání Akceptačního protokolu.
NAKIT zároveň prohlašuje, že užitím Autorských děl a databází SZR v souladu s touto
Smlouvou nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob. NAKIT odpovídá SZR za škodu,
která by vznikla SZR v důsledku uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob vůči SZR
pro řádné užívání Autorských děl nebo databází, k němuž udělil nebo zajistil nakit licenci
či podlicenci na základě tohoto článku Smlouvy. NAKIT se tímto zavazuje poskytnout SZR na
svůj náklad veškerou účinnou součinnost nutnou pro úspěšnou obranu práv SZR ve vztahu
k uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob. SZR se zavazuje bez zbytečného odkladu
oznámit NAKIT, že došlo k uplatnění nároků třetích osob pro porušováni jejich práv duševního
vlastnictví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci

1. NAKIT prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným
součástem Dílčího plnění předaným NAKIT SZR v souvislosti s plněním na základě a
v souladu s touto Smlouvou a Dohodou přechází na SZR dnem jejich předání SZR a to na
základě předávacího protokolu podepsaného NAKIT a SZR.

7. Odpovědnost za újmu

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

NAKIT a SZR nesou odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností
vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných právních předpisů či vyp|ývajících z této Smlouvy. NAKIT a
SZR se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
NAKIT neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak
chybného zadání a/nebo příkazu, které obdržel od SZR, upozornil-li písemně na nesprávnost
tohoto zadání a/nebo příkazu SZR a ten i přes upozornění na chybném zadání a/nebo příkazu
trval.
NAKIT ani SZR nejsou povinni k náhradě škody, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Občanského
zákoníku. NAKIT a SZR se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání výše
uvedených překážek.
Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je Smluvní strana povinna o vzniku, důsledcích, povaze
a zániku takové překážky druhou Smluvní stranu neprodleně informovat. Zpráva musí být
podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla,
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná
Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co je
v jejich silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení.
Pokud překážka nepomine do 3 pracovních dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci
nakit a szr se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků
vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně
vyzvou povinnou Smluvní stranu k jednání o způsobu stanoveni výše škody, a to
bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Smluvní strana prokazatelně dozvi o vzniku
škodní události.
Úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout jako možný následek jednoho či vÍce
porušení smluvních povinností NAKIT, může činit maximálně Celkovou cenu Dňčího plnění
stanovenou dle ČI. 2 odst. 1 včetně DPH za předpokladu, že bude řádně prokázána.

8. Záruka za jakost

1.

2.

3.

4.

NAKIT se zaručuje, že Dílo bude po dobu záruky způsobilé a funkční pro použití k ujednanému
účelu a že si podrží ujednané vlastnosti. NAKIT odpovídá za to, že jím provedené Dílo bude v
jakosti a provedení vyhovujícím v plném rozsahu zákonům, předpisům a normám platným pro
Českou republiku, a že současně s plněním bude SZR předána dokumentace, která je nutná
k užÍvání Díla.
NAKIT odpovídá za to, že Dílo bude fungovat v souladu s požadavky SZR uvedenými v příloze
č. 1 a 2 Smlouvy.
NAKIT SZR garantuje záruku za jakost po dobu dvou let ode dne provedení Díla č. 1 a Díla č.
2, tj. ode dne podpisu Akceptačního protokolu, jímž bude provedení Díla č. 1 a Díla č. 2
akceptováno.
Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady Díla Smlouvy (dále jen ,,Vady"), které se
vyskytnou v záruční době a budou NAKIT SZR řádně písemně oznámeny, se NAKIT zavazuje
odstranit ve lhůtě poskytnuté SZR v písemném oznámení, která však nesmí být kratší než 5
pracovních dní.
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5. Záruka dle odst. 3 tohoto článku poskytovaná NAKIT se vztahuje na funkčnost Díla, jakož i na
jeho vlastnosti požadované SZR. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo Dílo
Vadu bránící jeho řádnému užívání SZR. Záruka se nevztahuje na Vady, které na Díle vznikly '
bez vědomí NAKIT zásahem SZR nebo jím pověřených třetích osob. Záruční doba se v tomto
případě neprodlužuje o dobu, po kterou SZR nemohlo Dílo řádně užívat.

9. Práva a povinnosti Smluvních stran

1.

2.

V rámci řádného dodání Dňčího plnění Smlouvy mají nakit a SZR zejména nás|edující práva
a povinnosti:

1.1 vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění
svých závazků vyp|ývajících z této Smlouvy a Dohody;

1.2 neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozÍcÍm vzniku překážky
majÍcÍ významný vliv na řádné a včasné plnění dle této Smlouvy;

1.3 poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace o veškerých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Smlouvy;

1.4 plnit své závazky vyp|ývajÍcĹ z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním
a splatností jednotlivých peněžních závazků;

1.5 provést akceptaci Dňčiho plnění případně jeho částí v souladu s ČI. 4 Smlouvy,
1.6 .

V souvislosti s prováděním Díla má SZR zejména nás|edující práva a povinnosti:

2.1 vytvářet předpoklady pro plněni závazků vyplývajícIch z této Smlouvy tak, aby mohl být
splněny termín provedeni Díla;

2.2 poskytovat požadované podklady a informace NAKIT, průběžně zajišt'ovat řádnou a
včasnou spolupráci a součinnost třetích stran, např. další dotčených subjektů, a to
zejména koncových uživatelů;

2.3 řádné a včasné předávání potřebných nebo NAKIT vyžádaných dokumentů, předpisů,
informací, rozhodnutí, specifikací požadavků a dalších podkladů souvisejících
s provedením Díla;

2.4 písemně se řádně a včas vyjadřovat k předkládaným materiálům;
2.5 poskytovat řádnou a včasnou součinnost při předávání a akceptacích Díla, včetně

písemného oznamování vad Díla bránících akceptaci Díla;
2.6 poskytovat konzultace současného stavu, upřesňovat požadavky a zadáni v průběhu

realizace Díla;
2.7 zajistit přístup ke stávajícímu hardware a software prostředí, které není předmětem Díla

dle této Smlouvy, avšak je nezbytné pro realizaci plnění, pokud této povinnosti nebudou
bránit smluvní vztahy uzavřené SZR s třetí stranou, přičemž se v tomto případě zavazuje
k maximální součinnosti směřující k zajištění tohoto přístupu. SZR se zavazuje
k poskytnutí potřebných testovacích dat v odpovídající kvalitě a objemu;

2.8 umožnit NAKIT přistup do objektů, k zařízení, k programovému vybavení, databázím a
informačním systémům SZR v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla dle této
Smlouvy dle vzájemně schválených postupů nebo jeho poddodavatele podí|ejÍcÍ se na
plněni Smlouvy v objektech SZR;
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3.

4.

2.9 SZR je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla za účelem ověření souladu
s podmínkami stanovenými Smlouvou.

V souvislosti s dodáním Dňčího plněni dle této Smlouvy má NAKIT zejména nás|edujÍcÍ práva
a povinnosti:

3.1 postupovat při plněni Smlouvy řádně tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy;
3.2 zajistit dostatečnou kapacitu svých pracovníků s odpovídajÍcÍ kvalifikací;
3.3 poskytovat bezplatnou záruku za jakost Díla na Vady reklamované SZR po dobu trvání

záruční doby;
3.4 poskytnout jako součást Dňčiho plnění a/nebo jeho části přís|ušnou dokumentaci.

NAKIT je povinen v rámci provádění Díla plnit zadání a/nebo příkazy SZR, přitom je však
povinen písemně upozornit SZR na nevhodnost jím udělených zadání a/nebo příkazů, jestliže
tuto nevhodnost je schopen zjistit při vynaložení veškeré potřebné péče. NAKIT v písemném
upozorněni stanoví SZR přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 10 pracovních dní, ve
které je SZR povinen NAKIT sdělit, zda na svém zadání a/nebo příkazu trvá. Uplynutím této
lhůty se má za to, že SZR na svém zadání a/nebo příkazu trvá; v takovém případě je NAKIT
oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku,
kterým bude na jisto postaveno, že SZR na svém zadání a/nebo příkazu trvá.

10. Sankce

1.

2.

3.

4.

5.

Za prodlení SZR s úhradou faktury má NAKIT právo účtovat SZR úrok z prodlení dle nařízení
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Za prodlení NAKIT s poskytnutím Konzultačních služeb sjednaných postupem dle přílohy č. 3
Smlouvy má SZR právo účtovat NAKIT smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny takto sjednaných
Konzultačních služeb bez DPH dle ČI. 2 odst. 1 písm. C) Smlouvy za každý, i započatý den
prodlení.

Za prodlení NAKIT s provedením Díla č. 1, Díla č. 2, resp. dňčí části Díla č. 2 Smlouvy má SZR
právo účtovat NAKIT smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla bez DPH resp. ceny dílčí části
Díla č. 2 za každý, i započatý den prodlení po sjednaném termínu, maximálně však do výše
ceny Díla č. 1, Díla č. 2 bez DPH, resp. ceny dílčí části Díla č. 2 bez DPH.

zákonný úrok z prod|ení/sm|uvnÍ pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení
vyúčtování zákonného úroku z prodlení/smluvní pokuty. Pokud bude takto vystavená faktura
doručena SZR v období mezi 16. prosincem a 28. únorem roku nás|edujÍcÍho, Smluvní strany
se dohodly, že na žádost SZR NAKIT prodlouží splatnost faktury na 60 kalendářních dní ode
dne doručení.

NAKIT není povinen smluvní pokutu dle tohoto článku zaplatit, pokud prokáže, že porušení
povinností bylo způsobeno mimořádnou nepředvIdatelnou a nepřekonatelnou překážkou
vzniklou nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
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11. Závěrečná ujednání

1.

2.

3.

4.

5.

Veškerá ujednáni této Smlouvy navazuji na Dohodu a Dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či
skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními Dohody. V případě, že ujednání
obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat od ustanoveni obsaženého v Dohodě, má
ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Dohodě, ovšem
pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě.

V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Dohody.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) ve znění pozdějších předpisů.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva ve spojení s Dohodou vyjadřuje jejich úplné a
výlučné vzájemné ujednání týkajIcí se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany
po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednáni, určitě
a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených
skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

6. Nedílnou součásti této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace Díla č. 1
Příloha č. 2 - Technická specifikace Díla č. 2
Příloha č. 3 - Specifikace Konzultačních služeb

V Praze dne " 1 "11- 2017

Česká ů

- 1 -11- ZJ,/V Praze dne
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