
 

 

 
 

SMLOUVA 
„Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických 

subjektů“ 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výzvy k podání 

nabídky ve věci veřejné zakázky malého rozsahu zadané prostřednictvím Národního 

elektronického nástroje (NEN) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pod  č.j.: MF-29809/2017/3801 

Evidenční číslo: 9009/081/2017 

(dále jen „Smlouva“) 

Označení subjektů smlouvy 

 

Česká republika - Ministerstvo financí 

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

jejímž jménem jedná: Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ 00006947 

bankovní spojení:  

ID datové schránky: xzeaauv 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Equica, a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 7407 vedenou u městského soudu v 

Praze  

zastoupená: Bc. Vladimírem Matějíčkem, obchodním ředitelem Equica, a.s., na základě plné 

moci ze dne 5. 11. 2014 

IČO: 26490951 

DIČ:CZ26490951 

bankovní spojení:  

ID datové schránky: ymkdxhb 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 

„Smluvní strana“). 

PREAMBULE 
 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických subjektů“ (dále 

též „Zadávací řízení“), kdy nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud se 

v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku 

Zhotovitele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen 

„Dokumenty Zadávacího řízení“). 

 

Číslo Smlouvy MF 

17-909-0055 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 



 

 

I. Účel Smlouvy 
 

Účelem této Smlouvy je zajištění zpracování „Studie proveditelnosti úprav Administrativního 

registru ekonomických subjektů“. Studie bude zahrnovat analýzu a variantní návrh možných 

úprav Administrativního registru ekonomických subjektů  (dále také "ARES") jako 

agendového informačního systému, včetně doporučení nejvhodnějšího dalšího postupu 

zadavatele vedoucího k modernizaci ARES a zajištění jeho provozu a rozvoje na další období. 

 

II. Předmět Smlouvy 
 

1) Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat:  

a) Analýzu  

b) Studii proveditelnosti dle pravidel Integrovaného operačního programu (dále také 

„IROP“) pro zvolenou variantu (dále jen „Studie proveditelnosti“);  

c) Architekturu řešení modernizovaného ARES v podobě Žádosti o vydání souhlasného 

stanoviska Odboru hlavního architekta MV ČR dle Usnesení vlády č. 889/2015 z 2. 11. 

2015 (dále jen „Architektura řešení“). 

(dále společně jen „Předmět plnění“). 

 

2) Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat dle specifikace Předmětu plnění a 

detailního popisu požadavků, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

 

3) Předmětem plnění této Smlouvy je zároveň závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za 

řádně a včas poskytnuté plnění dohodnutou cenu. 

 

4) Zhotovitel závazně prohlašuje, že Předmět plnění odpovídá požadavku uvedenému v 

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č.j. MF-29809/2017/3801 

 

III. Způsob plnění – místo plnění, termín plnění, předávací řízení  
 

1) Předmět plnění je Zhotovitel povinen předat (umožnit jeho užití) Objednateli v místě 

plnění, kterým je sídlo Objednatele: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, není-li Smluvními 

stranami dohodnuto jinak (dále jen „Místo plnění“).  

 

2) Zhotovitel se zavazuje, že bude Předmět plnění vykonávat prostřednictvím jedné nebo více 

fyzických osob, jejichž kvalifikace bude prokázána ve výběrovém řízení. Předmět plnění 

bude vykonán řádně a s odbornou péčí. 

 
3) Předmět plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli (umožnit jeho užití) v 

elektronické podobě (CD, flash disk, nebo do Datové schránky Objednatele - dle dohody 

Smluvních stran) a následně bude Objednateli předán 1 výtisk v tištěné podobě.  

 

4) Předmět plnění bude Objednateli předložen k akceptaci formou níže uvedených dílčích 

výstupů. Dílčí výstupy k akceptaci jsou: 

 

4.1. Analýza nejméně ve 3 variantách možného rozvoje ARES, 

4.2. Studie proveditelnosti; 

4.3. Architektura řešení. 

 



 

 

5) Dílčí  výstupy Předmětu plnění budou realizovány dle následujícího harmonogramu: 

 

Název dílčí části (dílčí výstup) Zahájení     Termín předání 

 

Analýza den podpisu Smlouvy do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

Studie proveditelnosti den podpisu Smlouvy do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

Architektura řešení den podpisu Smlouvy do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

  

6) Smluvní strany sjednávají, že každá jednotlivá dílčí část Předmětu plnění bude podrobena 

tzv. akceptačnímu řízení. Výstupem akceptačního řízení je Akceptační protokol ke každé 

dílčí části Předmětu plnění, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy, podepsaný 

oběma Smluvními stranami.  

 

7) Zhotovitel je povinen upozornit 2 pracovní dny předem o termínu předání dílčí části 

Předmětu plnění k akceptaci.  

 

8) V případě, že nedojde k podpisu Akceptačního protokolu ze strany Objednatele, není dílčí 

část Předmětu plnění ze strany Zhotovitele považována za řádně předanou a ze strany 

Objednatele za řádně převzatou a schválenou. 

 

9) Okamžikem podpisu Akceptačního protokolu se považuje Předmět plnění ze strany 

Zhotovitele za řádně předaný a ze strany Objednatele za převzatý a schválený. 

 

10) Dílčí část předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 10 (deset) kalendářních dní před 

termínem předání uvedeným v odst. 5) tohoto článku současně s Akceptačním protokolem.  

Objednatel předaný Předmět plnění posoudí. V případě, že k výstupu nebudou ze strany 

Objednatele výhrady, Objednatel výstup akceptuje formou podpisu Akceptačního 

protokolu. V případě, že k výstupu bude mít Objednatel výhrady, předá výstup s 

doporučeními zpět Zhotoviteli k přepracování. Uvedený postup se opakuje až do úspěšné 

akceptace. 

 

11) Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto v rámci akceptačního řízení jinak, 

je Zhotovitel povinen odstranit vady Předmětu plnění, zjištěné v rámci akceptačního řízení, 

do 5 pracovních dnů od okamžiku podpisu Akceptačního protokolu se soupisem zjištěných 

vad ze strany Objednatele. 

 

12) Podpisem Akceptačního protokolu ze strany Objednatele, je dílčí část Předmětu plnění ze 

strany Zhotovitele považována za řádně předanou a ze strany Objednatele za řádně 

převzatou. 

 

13) Akceptační protokoly zpracuje Zhotovitel vždy ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 

Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

IV. Platební podmínky – cena, platební podmínky a fakturace 

 
1) Smluvní strany si ujednaly, za řádné a včasné poskytnutí Předmětu plnění Smluvní cenu 

(dále jen „Cena“), která činí částku 1.790.000,- Kč bez DPH zvýšenou o částku 

odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 2.165.900,- Kč včetně 21% DPH platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem daně z přidané 

hodnoty.  



 

 

 

2) Výše uvedená Cena je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která 

zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění, včetně nákladů souvisejících 

s případnými celními poplatky, dopravou do Místa plnění apod. 

 

3) Cena za Předmět plnění uvedená v odstavci 1) tohoto článku bude uhrazena jednorázově 

na základě jedné vystavené faktury s přiloženými 3 Akceptačními protokoly podepsanými 

oběma Smluvními stranami. 

 

4) Zhotovitel vystaví fakturu Objednateli až po předání všech dílčích částí Předmětu plnění a 

po podpisu všech 3 Akceptačních protokolů Objednatelem bez výhrad. 

 

5) Zhotovitel doručí fakturu na adresu Objednatele: 

Ministerstvo financí 

Podatelna 

Letenská 15, 118 10 Praha 1 

6) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku 

a v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat: 

1) identifikaci Předmětu plnění podle Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení; 

2) číslo Smlouvy, uvedené v záhlaví Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby; 

3) úplné bankovní spojení Zhotovitele; 

4) kopii Akceptačních protokolů. 

7) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. 

 

8) Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na 

faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie Akceptačních protokolů. 

Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti. 

 

9) Platby budu probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou 

uvedeny v této měně. K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet uvedený v záhlaví 

Smlouvy a podle údajů na vystavené faktuře. Odlišné bankovní údaje uvedené na faktuře 

mají přednost před údaji uvedenými v záhlaví této Smlouvy.  

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
Povinnosti Objednatele 

1) Objednatel se zavazuje zkontrolovat soulad Akceptačních protokolů se skutečně dodaným 

Předmětem plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady ohledně 

předávané dílčí části Předmětu plnění do Akceptačního protokolu. Nejsou-li na 

Akceptačním protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel Předmět plnění 

přejímá bez výhrad. 

2) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu za řádně provedený a předaný Předmět plnění. 

3) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 

požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s poskytováním plnění dle této 

Smlouvy.  



 

 

Povinnosti Zhotovitele 

4) Zhotovitel se zavazuje včas předat Objednateli Předmět plnění a převést vlastnické právo 

k Předmětu plnění na Objednatele ke dni podepsání Akceptačních protokolů. 

5) Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dní od vyžádání Objednatele předložit 

rozpracovaný Předmět plnění k nahlédnutí a případným připomínkám Objednatele.  

 

VI. Práva duševního vlastnictví 
 

1) Cena zahrnuje i případnou odměnu za poskytnutí licence k užití Předmětu plnění. 

2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby Předmět plnění byl bez právních vad, zejména, aby 

nebyl zatížen žádnými právy či nároky třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul 

jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. 

3) Předmět plnění byl vytvořen na základě požadavku Objednatele, proto se ke všem částem 

Předmětu plnění poskytuje výhradní licence k užití. Licence je udělena pro území celé 

České republiky. Objednatel je oprávněn upravovat Předmět plnění, k němuž je poskytnuta 

licence, sám či prostřednictvím třetích osob. 

4) Licence k Předmětu plnění je poskytnuta okamžikem jeho předání a převzetí ze strany 

Objednatele Akceptačními protokoly. 

5) Časový rozsah licence není omezen. Licence je poskytnuta pro všechny způsoby užití. 

Objednatel není povinen licenci užít. Zhotovitel bere na vědomí, že k užívání Předmětu 

plnění jsou oprávněny i jiné organizační složky v resortních složkách Objednatele. 

Objednatel je oprávněn umožnit užívání Předmětu plnění, včetně příslušenství, všem 

organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím prostřednictvím podlicence. 

 

VII. Odpovědnost za vady – záruční podmínky 

 
1) Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění nebude mít při předání žádné vady. 

2) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku poskytování Předmětu plnění 

Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. 

3) Smluvní strany si ujednaly záruku za vady dle Občanského zákoníku v délce dvou let ode 

dne předání jednotlivých dílčích výstupů Objednateli, resp. záruční doba počíná běžet 

dnem oboustranného podepsání jednotlivých Akceptačních protokolů.   

4) Zhotovitel se zavazuje v záruční době podle předcházejícího ustanovení bezplatně odstranit 

vady Předmětu plnění, které se vyskytly po jeho předání, a to do 15 dnů od prokazatelného 

nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, úpravou nebo 

přepracováním Předmětu plnění nebo jiným způsobem podle volby Objednatele.  

5) Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto článku, je Objednatel 

oprávněn odstranit vady nebo zajistit odstranění vad prostřednictvím třetích osob 

a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 

s odstraňováním těchto vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo 

Objednatele na odstoupení od Smlouvy. 

6) V případě prodlení Zhotovitele s plněním práv Objednatele z vad Předmětu plnění je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku X. 

Sankce.  

7) Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že Předmět plnění bude v souladu s touto 



 

 

Smlouvou a podmínkami stanovenými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za 

shodu Předmětu plnění s požadavky Objednatele uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy a 

s požadavky Objednatele uplatněnými formou připomínek v průběhu rozpracovanosti 

Předmětu plnění.    

8) Pro uplatnění vad Předmětu plnění neplatí § 2618 Občanského zákoníku. Objednatel je 

oprávněn uplatnit vady Předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez 

ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení 

pochybností se sjednává, že převzetím Předmětu plnění není dotčeno právo Objednatele 

uplatňovat práva z vad Předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v 

průběhu předání Předmětu plnění. 

9) Pokud Objednatel nemůže Předmět plnění užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od 

oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění Zhotovitelem. 

 

VIII. Odpovědnost za škodu 
 

1) Obě smluvní strany odpovídají za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

 

2) Škodu hradí škůdce v penězích a v plné výši, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého 

stavu. 

 

3) Náhrada škody je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

 

IX. Mlčenlivost 
 

1) Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva, jakož i její text, může 

být v elektronické podobě zveřejněn v registru smluv, na internetových stránkách 

Ministerstva financí ČR, na profilu Zhotovitele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a 

dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového 

omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv. 

2) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky 

k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní 

informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace: 

 

a) veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním této 

Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle 

odst. 1 tohoto článku); 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

c) veškeré další informace, které budou Zhotovitelem označeny jako diskrétní ve smyslu 

ustanovení § 218 ZZVZ. 

3) Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis 



 

 

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

d) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 

informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace 

nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

e) které budou Zhotovitelem po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 

mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána. 

4) Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují 

podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí 

Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud 

se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

5) Zhotovitel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. 

K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele. 

6) Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 

a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 

smluvním vztahu zavázán sám. 

7) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení záruční doby bez ohledu 

na zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

8) Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel 

oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

 

X. Sankce 

 
1) V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy 

má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: 

pět setin procenta) z Ceny za každý i započatý den prodlení.  

 

2) V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího 

z harmonogramu realizace uvedeného v odst. 5) čl. III. této Smlouvy, má Objednatel právo 

uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % (slovy: dvě procenta) z Ceny za 

každý i započatý den prodlení. 

 

3) Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.  
 

4) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti 

dle čl. IX., je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,-

Kč (slovy: jedno sto tisíc korun Českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.  

 

5) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 

 

6) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat 

se náhrady škody v plné výši.  

XI. Rozhodné právo 

 
1) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. V záležitostech touto Smlouvou 

neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí Občanským zákoníkem. 



 

 

2) Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího 

porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

 

XII. Oprávněné osoby 

 
1) Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu (dále jen „Oprávněné osoby“). 

Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci 

akceptačních procedur dle Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné 

schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich 

zplnomocněným zástupcům. 

2) Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku 

ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně 

upozornit. 

3) Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu 

Smlouvy nebo jejího předmětu. 

4) Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, kteří budou 

za Smluvní strany jednat ve věcech obchodních, technických, ekonomických: 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a technických: 

Jméno:  

Adresa: Letenská 15, Praha 1 

E-mail:  
 

Ve věcech věcného plnění: 

Jméno:  

Adresa: Letenská 15, Praha 1 

E-mail:  

 

Jméno:  

Adresa: Letenská 15, Praha 1 

E-mail:  

 
Ve věcech ekonomických: 

Jméno:  

Adresa: Letenská 15, Praha 1 

E-mail:  

 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních, technických a ekonomických: 

Jméno: Bc. Vladimír Matějíček 

Adresa:Rubeška 215/1, 190 00 

Praha 9 - Vysočany 

E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz 

Datová schránka: ymkdxhb  

mailto:vladimir.matejicek@equica.cz


 

 

XIII. Ukončení Smlouvy 

1) Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.  

2) Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících 

případech: 

(1) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 

(2) Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o 

úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí 

s obdobnými účinky; 

(3) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo 

hospodářský trestný čin. 

3) Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti 

předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.  

4) Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku 

se považuje zejména: 

(1) prodlení Zhotovitele s dodáním Předmětu plnění o více než 30 kalendářních 

dní po termínu plnění; 

(2) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Předmětu plnění ve lhůtě 15 

kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

(3) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s 

plněním smlouvy;  

(4) jakékoliv porušení povinností Zhotovitelem, které nebude odstraněno či 

napraveno ani do 30 kalendářních dní od porušení povinnosti, je-li náprava 

možná. 

5) Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku 

se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních 

dní. 

6) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku 

a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této 

Smlouvy. Ustanovení odstavce 4 tohoto článku není dotčeno. 

7) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 

povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po 

odstoupení od této Smlouvy. 

8) Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neuhradí Cenu 

ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém 

jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé 

Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo 

jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou 

doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo na 

jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní 



 

 

straně. 

2) Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení 

druhé Smluvní straně. 

3) Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněna ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT 

za Objednatele, a dále ministr a osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy 

nebo ukončení Smlouvy je oprávněn za Zhotovitele sám Zhotovitel (pokud je fyzickou 

osobou – podnikatelem) nebo statutární orgán Zhotovitele, a to dle způsobu jednání 

uvedeném v obchodním rejstříku (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). 

Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Kontaktních osob. 

4) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení 

pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského 

zákoníku o smlouvě o Předmět plnění. 

5) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 

nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této 

Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu 

Smlouvy nebo okolností, za  nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení 

nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.  

6) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této 

Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání 

se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva 

na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno 

písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

7) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit 

Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto 

Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo 

k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

8) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá 

ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

9) Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně 

a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.  

10) Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami. 

11) Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 

12) Součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění  

Příloha č. 2 -  Akceptační protokol – vzor  

 

V Praze dne ______ V ______________ dne _____ 

______________________ ______________________ 

Objednatel 

Ing. Božena Zděnková 

ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT 

Zhotovitel 

Bc. Vladimír Matějíček 

Obchodní ředitel Equica, a.s. 

  



 

 

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění 

 

 Předmětem zakázky je zhodnocení aktuálního technického, technologického 

a architektonického stavu ARES a návrh a doporučení k dalšímu postupu zadavatele v oblasti 

modernizace ARES. Výstupem plnění bude studie proveditelnosti, která bude obsahovat 

nulovou variantu a nejméně 3 varianty možného rozvoje ARES: 

1) Nulová varianta 

2) Aktualizace ARES - tato varianta v podstatě znamená zachování současného 

technologického stavu a doporučuje rozšíření ARES o vybrané funkcionality (např. 

zveřejňování vybraných open dat sad apod.). 

3) Základní modernizace ARES - tato varianta navrhuje změnu front-end (prezentační 

vrstvy) a doporučuje rozšíření ARES o vybrané funkcionality při zachování stávající 

technologické (např. databáze) i technické (např. vnitřní logika a vazby aplikace, 

datová struktura) základny. 

4) Zásadní modernizace ARES - tato varianta navrhuje komplexní změnu celé aplikace 

ARES za nové technické, technologické i architektonické řešení. 

Každá z variant bude dodavatelem popsána v detailu potřebném pro pochopení a bude 

obsahovat vyhodnocení jejích výhod a nevýhod pro zadavatele. Návrh jednotlivých variant 

bude minimálně zahrnovat: 

1) Technické a technologické předpoklady varianty 

2) Dopady varianty do organizace zadavatele 

3) Dopady varianty na cílové skupiny 

4) Finanční náklady varianty  

5) Rizika varianty, včetně návrhu opatření k eliminaci rizik 

Z popisu navrhovaných variant Zadavatel vybere variantu optimální. Zadavatelem vybraná 

varianta bude dodavatelem rozpracována do podoby návrhu architektury řešení a dále bude 

dopracována Studie proveditelnosti jako jeden z hlavních výstupů plnění do požadované míry 

detailu.  

Mezi hlavní výstupy plnění dodavatele patří: 

1) Analýza a návrh variant řešení 

2) Studie proveditelnosti 

3) Architektura řešení modernizovaného ARES v podobě Žádosti o vydání souhlasného 

stanoviska Odboru hlavního architekta MV ČR dle Usnesení vlády č. 889/2015 z 2. 

11. 2015, včetně vydání souhlasného stanoviska OHA. 

 

Studie proveditelnosti bude zpracována ve struktuře odpovídající požadavkům na 

zpracování Studie proveditelnosti vytvářené jako příloha žádosti o finanční podporu z EU 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (viz např. Příloha č. 2 

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 26 IROP eGovernment I. dostupná z 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I. 

 

Oproti požadované struktuře Studie proveditelnosti projektů s finančním příspěvkem z IROP 

bude Studie obsahovat následující: 

 Časový harmonogram bude zpracován variantně (varianta s finančním příspěvkem EU 

a varianta financování záměru z národních zdrojů). 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I


 

 

 Finanční plán bude zpracován variantně (varianta s finančním příspěvkem EU a 

varianta financování záměru z národních zdrojů). 

 Variantně budou zpracovány i případné další kapitoly nebo jejich části, u nichž má 

rozdíl mezi variantou s finanční podporou EU a variantou s financováním z národních 

zdrojů. 

 

Architektura řešení modernizovaného ARES bude zpracována v podobě Žádosti o vydání 

souhlasného stanoviska Odboru hlavního architekta MV ČR dle Usnesení vlády č. 889/2015 z 

2. 11. 2015, typ A (plný formulář bez zjednodušení, který slouží pro nákup nových 

informačních systémů či jejich údržbu/rozvoj, respektive pro vybudování IT podpory nějaké 

nové nebo významně pozměněné agendy, její části nebo veřejné služby úřadu), včetně vydání 

souhlasného stanoviska OHA. 

  



 

 

 

Příloha č. 2 – Akceptační protokol – vzor  

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 1. – 3. 
 Akceptace výstupů, které realizoval Zhotovitel podle Smlouvy 17-909-055 

Výstup 

Specifikace dílčí části Předmětu plnění  

Období realizace  

Skutečný termín zahájení realizace plnění  

Skutečný termín ukončení realizace plnění  

Skutečný rozsah dílčí části Předmětu plnění dle Předmětu Smlouvy xxx 

 

Rozhodnutí o rozsahu akceptace 

Zástupce Objednatele dle čl. XII. Smlouvy 17-909-055 odpovědný za kontrolu kvality a 

schválení plnění dle Předmětu smlouvy potvrzuje převzetí a akceptaci dílčí části Předmětu 

plnění zakroužkováním varianty akceptačního výroku A, B nebo C. 

A) Akceptováno – v plném rozsahu bez výhrad. 

B) Akceptováno s výhradou – poskytnuté výstupy jsou akceptovány s výhradou viz 

Zdůvodnění. 

C) Neakceptováno – poskytnuté výstupy nejsou akceptovány viz Zdůvodnění. 

Název role Akceptovaný počet MD 

  

Zdůvodnění rozhodnutí o rozsahu akceptace: 

 

Cena za Předmět plnění: 

Za objednatele 
Cena v Kč 

bez DPH 

Cena v Kč 

s DPH 

Analýza   

Studie proveditelnosti   

Architektura řešení    

Celkem   

Schválení akceptačního protokolu zástupci zodpovědnými za kontrolu kvality Předmětu 

plnění (datum, jméno, podpis). 

Za Objednatele    

Za Zhotovitele    

Schválení akceptačního protokolu osobami odpovědnými za jednání a realizaci plnění 

Předmětu Smlouvy (datum, jméno, podpis). 

Za Objednatele    

Za Zhotovitele    

 


