
Operátor ICI', a.s.

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 0D Praha 7 - Holešovice

IČO: 02795281,

DIČ: CZ02795281

Společnost zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 19676

Zastoupena: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva,

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna, a.s., 5920172/0800

(dále jen „0bjednateI")

(dále společně označovány ijen jako "smluvní strany")

SOITRON s.r.o.

Se sídlem: Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha

IČO: 27270599

DIČ: cz27270599

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze

oddíl C vložka 116270

zastoupena:

Bankovní spojení, č.ú.:

(dále jen „ZhotoviteI")

RÁMCOVÁ SMLOUVA o DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Smlouva")
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ČI. |

PREAMBULE

hlašuje, že:

ickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a

veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

lašuje, že:

ickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky,

eškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

avření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně

at, a

avření Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. č. 235/2004 Sb.,

řidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele

této skutečností bezodkladně informovat.

spolu uzavřely dne 22. 11. 2016 smlouvu označenou jako „Smlouvu o dodávce,

žbě centrálního systému Service Desk OICT, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7.

jako „Smlouva o dodávce a podpoře díla"), uveřejněnou v registru smluv pod ID

81, na základě které Zhotovitel dodal objednateli dilo - informační systém

icence ktomuto dílu a provádí podporu a základní údržbu díla (dále jen jako

). V rámci rozšiřování působností objednatele je tak nezbytné zajistit i rozvoj

nalít Service Desku, na které nedopadá Smlouva o dodávce a podpoře díla.

louvou o dodávce a podpoře díla je Objednatel oprávněn provádět po dobu její

y Service Desku vlastními silami pouze ve specifických případech vyjmenovaných

uvy o dodávce a podpoře díla, v opačném případě musí být až do doby skončení

uvy o dodávce a podpoře díla úpravy prováděny pouze Zhotovitelem.

o veřejný zadavatel provedl poptávku na veřejnou zakázku, zadávanou mimo

. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")

ovitele napřímo. Zhotovitel podal závaznou nabídku na předmětnou poptávku a

natelem akceptována jakožto v místě a čase obvyklá.

Čl. u

PŘEDMĚT SMLOUVY

uto Smlouvou zavazuje objednateli na svůj náklad a nebezpečí zhotovovat díla

zvoji systému Service Desk v rozsahu stanoveném na základě dílčích objednávek

mlouvy (dále jen „Dílo" či „dílčí Dílo") a Objednatel je povinen za to Zhotoviteli

výši podle čl. V této Smlouvy.

u upravují smluvní strany vzájemná práva a povinnosti v rámci jejich smluvního

aného na základě této Smlouvy a jednotlivých dílčích objednávek, uzavíraných

stanovených dále touto Smlouvou.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ČI. m

PODMÍNKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Místo plnění: území hlavního města Prahy. Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a
Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Zhotovitel oprávněn provádět Díla také vzdáleným
přístupem.

Lhůta lhůty na zhotovení dílčích Děl budou stanoveny v dílčích objednávkách dle čl. IV této
Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny o předání a převzetí dílčího Díla zhotovit akceptační
protokol, jehož součástí je výkaz reálně odpracovaných člověkodní, s popisem činností, které
byly v rámci každého dne zhotovování Díla provedeny. objednatel je oprávněn převzít, byt' i jen
částečně realizované dílčí Dílo, či dílčí Dílo převzít s výhradami, avšak pouze za předpokladu, že
to nebráníjeho užívání.

Podpora dílčího Díla, které se stane součástí Service Desku, je zajištěna Smlouvou o dodávce a
podpoře díla v rámci obecné podpory Service Desku.

Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. K dosažení účelu této
Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace a nezbytnou
součinnost.

objednatel je povinen předat Zhotoviteli podklady, materiály či informace nezbytné k řádnému
provedení Díla bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti této Smlouvy či po uzavření dílčí
objednávky. Veškeré podklady se objednatel zavazuje předat Zhotoviteli primárně v
elektronické podobě. Pokud v průběhu provádění Díla Zhotovitel zjistí potřebu poskytnutí
dalších podkladů nutných k řádnému provedeni Díla, informuje o tom neprodleně objednatele.
objednatel se zavazuje dodatečné podklady poskytnout ve lhůtě přiměřené povaze
dožadovaného podkladu a dohodnuté se Zhotovitelem. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu
na podkladech a věcech předaných objednatelem k provedení Díla, a to až do předání Díla; po
tuto dobu vlastníkem podkladů nadále zůstává objednatel.
Zhotovitel se dále zavazuje:
o poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v

souladu s pokyny objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním závazného termínu
zhotovení Díla;

o neprodleně oznámit písemnou formou objednateli překážky, které mu brání v plnění
předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;

o upozornit objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností
provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;

o postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat
procesy „best practice'?

o informovat objednatele o plnění svých povinností a stavu Díla podle této Smlouvy a o

důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností
smluvních stran;

o zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se
budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích objednatele, dodržovaly účinné právní
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdravi při práci a veškeré interní předpisy objednatele,
s nimiž objednatel Zhotovitele obeznámil-

o chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví objednatele a třetích osob;
o upozorňovat objednatele na možné rozšíření či změny Díla za účelem jejich lepšího

využívání pro jejich účel;



4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.5

» upozorňovat objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů

objednatele.

Čl. IV.

OBJEDNÁVKY

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci dílčího Díla na základě písemné objednávky učiněné

objednatelem a doručené Zhotoviteli prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu

pověřeného pracovníka Zhotovitele uvedeného v čl. VI této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje potvrdit bez zbytečného odkladu přijetí objednávky objednatele (tzv.
akceptace objednávky), a to písemně prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu

pověřeného pracovníka objednatele uvedenou v čl. Vl této Smlouvy.

objednávka je uzavřena okamžikem, kdy je akceptace této objednávky způsobem podle odst.

4.2 této Smlouvy doručena objednateli.

Nedílnou součástí objednávky je zejména:

a. identifikace této Smlouvy,

b přesná specifikace dílčího Díla — rozvoje Service Desku,

c. časový rozsah vč. termínu dodání dílčího Díla,

d finanční rozsah dílčího Díla.

Čl. v

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena dílčích Děl realizovaných na základě této Smlouvy nepřesáhne v součtu částku ve

výši 2.000.000,- Kč bez DPH. Finanční rozsah každého dílčího Díla bude určen vsamostatné

objednávce, a to kalkulací sazby za 1 člověkoden ve výši 11.880; Kč bez DPH a počtu dní

určených pro dodání dílčího Díla. Celkový finanční limit dle tohoto odstavce Smlouvy nesmí být

překročen, může však dojít kjeho nedočerpání.

Cena za 1 člověkoden je závazná, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této

Smlouvy a zahrnuje vsobě í potřebné licence. K cené bude připočtena DPH ve výši podle

platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli cenu řádně předaného a akceptovaného celého

dílčího Díla pouze na základě oboustranně odsouhlaseného akceptačního protokolu podle odst.

3.2 této Smlouvy, kterýjiž neobsahuje výhrady objednatele. Minimální účtovanou jednotkou je
0,5 člověkodne.

Vyúčtování ceny za zhotovení dílčího Díla podle této Smlouvy provede Zhotovitel daňovým

dokladem —fakturou splňující veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů,

zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a musí obsahovat všechny údaje uvedené v ust. š 435

odst. 1 občanského zákoníku. Daňové doklady — faktury Zhotovitele musí kromě těchto

podstatných náležitostí obsahovat označení objednávky dle čl. lV této Smlouvy, ke které se

vztahují, datum splatnosti v souladu s ujednáním o splatnosti dle této Smlouvy a uvedení čísla

účtu, na nějž má být objednatelem uhrazena cena. Přílohou faktury musí být vždy kopie
odsouhlaseného akceptačního protokolu podle odst. 3.2 této Smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur Zhotovitele se sjednává na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne

jejich doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Fakturu vystavenou



5.6

5.7

6.1

Zhotovitelem podle Smlouvy zašle Zhotovitel objednateli e-mailem na adresu

sekretariat©operatorict.cz a také písemně na adresu sídla objednatele či do datové schránky.
objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli fakturu, která

neobsahuje požadované náležitostí, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu se Smlouvou
nebo chybně vyúčtovanou DPH, nebo která není doložena kopií odsouhlaseného akceptačního
protokolu. Lhůta splatnosti opravené faktury začíná v takovém případě znovu běžet ode dne
jejího opětovného doručení objednateli.
Cena se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu Zhotovitele.

ČI. Vl

OPRÁVNĚNÉ osoav SMLUVNÍCH STRAN

Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně,
prostřednictvím následujících oprávněných osob:

oprávněně osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

F Telefon

+420 778 493 183

Jméno a příjmení

Mgr. Libor Martínek

E-mall

martinekéloperatoríctcz

oprávněné osoby, které budou Zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a příjmení Telefon E-mail

7.2

ČI. vn

PRÁVO K užní AUTORSKÉHO DÍLA a OCHRANA INFORMACÍ

Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílčí Dílo užít licenci, a to
dnem jeho předání podle této Smlouvy. Tato licence je neomezená co do množství, rozsahu,
času a území a Poskytovatel jí poskytuje jako licenci nevýhradní a na dobu neurčitou. Licenční
odměna je již započtena v ceně dle této Smlouvy. Udělení licencí nelze ze strany Zhotovitele
vypovědět a jejich účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy. Cena za licence je již
započtena v ceně Díla dle čí. V této Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá objednateli za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za to,
že užitím Díla nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení
právních předpisů.

6.3

Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez
nutnosti uzavírání dodatku ke Smlouvě.

Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé
smluvní straně doručena v listinné podobě na adresujejího sídla nebo v elektronické podobě na

e-mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob či do datové schránky; oznámení v

elektronické podobě je Zhotovitel povinen odesílat objednateli na všechny uvedené e-mailové
adresy oprávněných osob.



Zhotovitel se zavazuje ke dni předání a převzetí dílčího Díla předat objednateli přímo nebo
prostřednictvím úschovy veškeré zdrojové kódy v souvislosti s prováděnými úpravami a zásahydo Service Desku, včetně související dokumentace, a to na nepřepisovatelném nosiči dat.
Zhotovitel je povinen shodným způsobem objednateli předat každou další aktualizaci
zdrojových kódů. Po dobu kdy trvá účinnost této Smlouvy je však objednatel sám či
prostřednictvím třetích osob oprávněn tyto zdrojové kódy využít a provádět údržbu a úpravy
dílčích Děl pouze v případech, kdy:
u Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo vyhlásí úpadek,
u je vůči Zhotoviteli zahájeno trestní stíhání v souvislosti s předmětem jeho činností,
o Zhotovitel podstatně poruší tuto Smlouvu,
o Zhotovitel ukončí svou podnikatelskou činnost vrozsahu předmětu činnosti, která je

obsahem jeho povinností dle této Smlouvy.
Smluvní stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
n si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou

považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace"),
o mohoujejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé

strany nebo ijejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při
plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.
Za třetí osoby podle této Smlouvy se nepovažují:
o zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
| orgány smluvních stran a jejich členové,
o ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé Zhotovitele,
o ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé objednatele, a to i

potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle
této Smlouvy, důvěrné informace jsoujim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění
důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných
podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

Veškeré informace poskytnuté objednatelem Zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li
stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem objednateli se považují za
důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel objednatele předem písemně upozornil a
objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat.
Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě
textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Zhotovitel povinen upozornit
objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce
nebo přední straně média.

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost
chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů,
zejména povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se kochraně osobních údajů
(dále jen „Z0oÚ"). Smluvní strany se v této souvislostí zavazují poučit veškeré osoby, které se
na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit
dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícímí se na plnění této Smlouvy.



7.9 Budou-li informace poskytnuté objednatelem či třetími stranami, kterějsou nezbytné pro plnění
dle této Smlouvy, obsahovat osobní údaje, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit splnění všech

ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje a které mohou být dle ZooÚ splněny

zpracovatelem osobních údajů, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů

předaných ke zpracování, pokud jsou takové souhlasy dle zooú v konkrétním případě

vyžadovány.

7.10 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající
strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo
o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, kterýje nezbytný pro plnění této Smlouvy,
se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany,
nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s

nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. obě strany se zároveň zavazují

nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.
7.11 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této

Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace objednatele a

Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere

na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na

Zhotovitele.

7.12 Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy jsou za důvěrné informace objednatele
považovány též zdrojové kódy Díla, vyjma případu, kdy objednatel dá Zhotoviteli výslovný

písemný souhlas se zveřejněním kódů nebo jejich částí třetím osobám.

7.13 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
n se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající

smluvní strany či právních předpisů,

o měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy,
pokud takové informace nebyly předmětemjiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené

smlouvy o ochraně informaci,

o jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to

schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
— po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v

takovém nakládání s informacemi,

o je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně

práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci,
o jsou obsažené ve Smlouvě a/nebo jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách dle

š 219 ZZVZ.

7.14 Za důvěrné informace se zejména nepovažují:

o ustanovení této Smlouvy včetně jejích příloh,

o výše ceny uhrazené za plnění dle této Smlouvy vjednotlivém kalendářním roce,
o seznam poddodavatelů Zhotovitele, jímž Zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než

5 % z části plnění dle této Smlouvy vjednom kalendářním roce,

o seznam vlastníků akcií poddodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10

% základního kapitálu, má Ii poddodavatel formu akciové společnosti.

7.15 Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je objednatel oprávněn uveřejnit na příslušných

webových stránkách v souladu s š 219 ZZVZ:

o tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, a
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8.2

8.3

8.4
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Čl. VIII

oopovšouosr zA VADY

Zhotovitel poskytuje záruku, že každé dílčí Dílo má ke dni jeho předání a převzetí funkční
vlastnosti stanovené touto Smlouvou, zejména v technické specifikaci dle dílčí objednávky, a je
způsobilé k použití pro účely stanovené v této Smlouvě či objednávce nebo v souladu s touto
Smlouvou či objednávkou.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost dílčího Díla od okamžiku jeho předání a převzetí po dobu
48 měsíců. Dojde-li kúpravě dílčího Díla na základě vytknutí vady objednatelem, trvá lhůta

záruky za jakost provedené úpravy po celou dobu účinnosti Smlouvy, nejméně však v délce 12
měsíců.

objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Zhotoviteli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu
na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vací jakkoli dotčena.

Doba od zjištění vady do jejich odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních
vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní
autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by
nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na

jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Service
Desku či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady
takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž
současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva
autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas
všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům dle této Smlouvy; toto
prohlášeni zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

objednatelje povinen informovat Zhotovitele o každém zásahu do zdrojového kódu dílčích Děl,
který provede v průběhu trvání záruky k Dílu. Uplatnění práva objednatele ust. odst. 7.3 této

Smlouvy nevede k porušení záruky poskytované Zhotovitele.

- výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
7.16 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací,

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,— Kč za každé porušení takové
povinnosti.

7.17 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku

Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení
účinnosti této Smlouvy.



Čl. |x.

SANKCE A TRVÁNÍ SMLOUVY

na dobu určitou, a to do vyčerpání finančního rámce 2.000.000,- Kč bez
í nevylučuje aplikaci ustanoveníčl. Vll a VIII ve věci lhůt poskytování záruky
nim.

hodly, že:

lení Zhotovitele s předáním dílčího Díla vzniká objednateli nárok na smluvní

1.000; Kč za každý i započatý den prodlení;

lení objednatele s úhradou ceny vzniká Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení

zenívlády v platném znění.

bo úroky z prodleníjsou splatné 15. den ode dne doručení písemné výzvy
trany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena

o jinak, zaplacenijakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou
osti splnit své závazky.

pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani povinnost
ně odstranit závadný stav.

ěn odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy
dstatné porušení Smlouvy se považuje případ, kdy Zhotovitel poruší
čl. Vll kochraně důvěrných informací a osobních údajů a opakovaně,
innost předat dílčí Díla včas ve lhůtě stanovené konkrétní objednávkou.

uvy nevylučuje aplikaci smluvní pokuty dle odst. 7.16 Smlouvy.
uvy dle odst. 9.5 Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného
ní druhé smluvní straně.

n vrátit objednateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení Smlouvy
podklady, které mu byly v souvislostí s plněním Smlouvy poskytnuty
etími osobami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Čl. x.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a právní vztahy z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem. Bude-li dílčí

t odlišné ujednání, než je obsažené v této Smlouvě, pak má přednost
dílčí objednávce. Taková odlišná ujednání jsou platná vždy pouze pro
vku.

být měněna pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných,
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení

í vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V

kovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv
sti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními

ovedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném
ěrů obsažených v takové části rámcové smlouvy, jež nebyla platná či



10.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit dle platného právního řádu ČR před

českými soudy.

10.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných

budoucich dodatků a objednávek bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv.

Uveřejnění Smlouvy zabezpečí objednatel. Uveřejněním Smlouva nabývá účinností.

10.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné ze smluvních stran před datem

účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této Smlouvy je platné, jako by bylo
uskutečněno od data účinnosti této Smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno dle této Smlouvy.

10.8 Poskytovatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo její části na třetí

osobu bez předchozího výslovného souhlasu objednatele.

10.9 Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních

stran obdrží dvě (2) vyhotovení.

10 10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz výše uvedeného

připojují své vlastnoruční podpisy.
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