
SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

pro oblast architektury virtualizovaného prostředí, infrastruktury a virtualizace desktopového

prostředí pro městské části 23-57 na území hl. m. Prahy.

kterou uzavřely podle ust. 5 1746 a nás| zákona c. 89/2012, občanského zákoníku, v z.p.p. (dále jen

„o.z.")

níže uvedeného dne, měsíce a roku, uvedené smluvní strany (dále jen jako „smIouva"):

Smluvní strany:

operátor lCr, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice 170 OO Praha 7

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 19676

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „0bjednateI")

a

společnost TECHNISERV IT, spol. s r.o.

Se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno

IČO: 26298953 DIČ: CZ26298953

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 42557

zastoupena: lng. LuďkemTeleckým, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel jsou v této smlouvě nazýváníjednotlivě též jako „smluvní strana" a

společně též jako „smluvní strany").
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čl. |.

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že:

o je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a
o splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

o ke dni uzavření této smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o

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

se zavazuje Poskytovatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat,
2. Poskytovatel prohlašuje, že:

a je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky,
o splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

- ke dni uzavření této smlouvy vůči němu není vedeno řízeni dle zákona č. 182/2006 Sb., o

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

se zavazuje objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.
3. Objednatel jako veřejný zadavatel provedl poptávku na veřejnou zakázku, zadávanou mimo režim

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").
Poskytovatel podal závaznou nabídku na předmětnou poptávku a tato byla objednatelem vybrána
na základě stanoveného hodnotícího kritéria jako nabidka nejvýhodnější.

ČI. ||.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout objednateli služby a konzultace v

oblastech specifikovaných touto smlouvou, v souladu s touto smlouvou a podle písemných a

ústních požadavků objednatele předaných Poskytovateli.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli následující služby:

Poradenství a konzultace pro oblast architektury virtualizovaného prostředí, infrastruktury a

virtualizace desktopového prostředí pro městské části 23-57 na území hl. m. Prahy. Konzultován
bude návrh virtualizace v následujícím rozsahu:

analýza stávajících aplikací a systémů s využitím specializovaných nástrojů,
návrh možného budoucího stavu při využití stávajících HW prostředků a SW platformy,
návrh možného rozsahu virtualizace aplikací,

návrh virtualizace desktop při využití terminálových služeb,

optimalizace tenkého klienta a jeho bezpečnost.

(dále jen „služby")

Na základě dostupných informací bude navržen skutečný stav a možnosti virtualizace. Kromě revize
a finalizace HW a SW architektury bude dodán návrh dalších možných variant. Návrh skutečného
stavu musí zohledňovat možnosti virtualizace aplikací a systémů, které jsou v daném okamžiku k
dispozici, tak aby byl zajištěn provoz ÚMČ — příloha č. 1

3. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele řádně poskytnuté služby nebo výstupy z nich
převzít a zaplatit za ně Poskytovateli sjednanou odměnu.
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ČI. |||.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel

a

f)

h)

prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi pro poskytování

služeb podle této smlouvy,

se zavazuje, že služby ani výsledky své činnosti podle této smlouvy neposkytne bez písemného

souhlasu objednatele dalším subjektům,

je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění této smlouvy
dozvěděl.

se zavazuje, že při své činnosti bude postupovat nanejvýš diskrétně a bude dbát, aby nebyla

poškozena dobrá pověst objednatele,

je povinen se účastnit pracovních schůzek s objednatelem nebo s objednatelem pověřenými

osobami, a to za účelem projednání postupů souvisejících s poskytováním služeb,

je povinen chránit zájmy objednatele, zejména je povinen upozornit objednatele na veškerá

nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s poskytováním služeb,

je povinen vést písemně průkaznou evidenci poskytnutých služeb a jejich rozsahu (hodin práce

pro objednatele) jako podklad pro vyúčtování odměny dle článku lV. této smlouvy,

se zavazuje, že po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy neuzavře bez souhlasu objednatele

se třetí osobu, která má shodný nebo podobný předmět činnosti jako objednatel, žádný

smluvní vztah se shodným nebo totožným předmětem, jaký má tato smlouva,

se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto

osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv

průmyslového vlastnictví; v případě, že objednateli vzniknou v důsledku uplatnění takových

práv třetích osob vůči objednateli náklady, výdaje, škody či majetková nebo nemajetková

újma, pak se zavazuje k jejich úhradě v plné výši.

2. Objednatel je povinen

a)

b)

poskytovat potřebná dostupná data a informace, které Poskytovatel nezbytně potřebuje k

plnění předmětu smlouvy. objednatel má však právo se rozhodnout, že některá data, informace

a podklady Poskytovateli nepředá; v takovém případě objednatel není oprávněn nárokovat

vady poskytnutého plnění ani škody vzniklé v důsledku toho, že Poskytovatel nemohl

přihlédnout při plnění této smlouvy k datům, informacím a podkladům, které mu objednatel

nepředal,

informovat Poskytovatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv

na realizaci předmětu smlouvy.



V
ČI. IV.

odměna a platební podmínky

objednatel se zavazuje za poskytování služeb dle této smlouvy zaplatit Poskytovateli smluvní

odměnu ve výši 12 000,— Kč (slovy: dvanáct tisic korun českých) bez DPH za 1 MD poskytování

služeb dle této smlouvy. Celková odměna za poskytnuté služby podle ČI. |. smlouvy je stanovena

dohodou smluvních stran a činí 200 000,— Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) bez DPH. Uvedená

celková odměna je odměnou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty veškeré

náklady potřebné k realizaci předmětu této smlouvy. Maximální rozsah plnění nemusí být

objednatelem vyčerpán.

Poskytovatel je oprávněn kodměně za poskytnuté služby připočíst DPH ve výši stanovené v

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve z.p.p., (dále jen „ZDPH"), a to

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP"). odměna dle této smlouvy je stanovena

jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému poskytnutí služeb

včetně nákladů souvisejících. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel neposkytuje zálohy na

poskytnuté služby.

Plnění dle této smlouvy se považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Po uskutečnění zdanitelného plnění je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad.

Splatnost fakturje třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručeníjejich originálů objednateli, a

to na adresu objednatele.

odměna se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu Poskytovatele. Prokazatelným datem doručení faktury je též příjmové razítko

podatelny objednatele.

Faktury budou splňovat veškeré podstatné náležitostí podle zvláštních právních předpisů, zejména

podle zákona č. 235/2004 Sb., o daní 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. 5 435 odst. 1 o.z.

Daňové doklady — faktury Poskytovatele musí kromě těchto podstatných náležitostí obsahovat

označení poskytnutých služeb, k němuž se vztahují, datum splatnosti v souladu s ujednáním o

splatnosti dle této smlouvy a uvedení čísla účtu, na nějž má být objednatelem uhrazena odměna

za poskytnuté služby.

Přílohou faktur bude vždy výkaz poskytnutých služeb za období, za které bude příslušná faktura

vystavena.

V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti a přílohy nebo bude obsahovat chybné

údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Poskytovateli, aniž by se

tím objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem

obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být

objednatelem jednoznačně vymezen.

odměna bude objednatelem hrazena Poskytovateli bezhotovostním převodem na bankovní

účet Poskytovatele uvedený na faktuře.

. Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2 o.z.

ČI. v.

Náhrada škody

V případě, že Poskytovatel způsobí objednateli porušením závazků vyplývajících z této smlouvy

skodu, je povinen ji v plné výši uhradit objednateli.



ČI. Vl.

Místo plnění

Místem plněníje sídlo objednatele Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7.

Za účelem poskytování služeb na základě této smlouvy může být v objednávce mezi Smluvními

stranami uzavřena samostatná dohoda o vzdáleném přístupu.

ČI. vn.

Ochrana důvěrných informací

Zachování důvěrnosti informací mezi smluvními stranami je ustanoveno dílčí smlouvou o zachování

důvěrnosti informací, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako jeji Příloha č. 2 a která bude

smluvními stranami uzavřena nejpozději ke dni uzavření této smlouvy.

čl. vm.

Oprávněné osoby smluvních stran

Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím

následujících oprávněných osob:

oprávněné osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této smlouvy:

Jméno a příjmení Telefon E-mail

oprávněné osoby, které budou Poskytovatele zastupovat v souvislosti s plněním této smlouvy:

Jméno a příjmení Telefon E-mail

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 adresu jejiho sídla nebo v elektronické podobě na e-

mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Poskytovatel

povinen odesílat objednateli na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

ČI. |x.

Smluvní pokuty

Pro případ prodlení se zaplacením řádně fakturované odměny se objednatel zavazuje

Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající zákonnému úroku z prodlení

stanoveného příslušným právním předpisem.

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Poskytovatel poruší některou z dalších povinností

stanovených mu v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč

slovy: (slovy: pět tisíc korun českých), za každé jednotlivé porušení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud Poskytovatel poruší některou z povinností týkající se ochrany

informací a závazku mlčenlivosti, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-

Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Smluvní strany se zavazuji k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci

vzniklých škod, zejména s ohledem na předmět plnění smlouvy. Poskytovatel jako odborník na
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problematiku poskytování služeb dle předmětu této smlouvyje povinen upozornit na skutečnosti,

které by mohli vést ke vzniku škody kontaktní osobu objednatele. Upozorněníjej však nezbavuje

povinnosti maximálně předcházet škodám a jejich minimalizaci.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody.

odstoupením od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

7. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nebo jinak

chybného zadání, které obdržel od protistrany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za

prodlení způsobené prodlením s plněním závazků protistrany.

8. Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní pokuta je splatná

do třiceti (30) dnů od doručenijejího vyúčtování.

P“

Čl. x.

Odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostranně písemnou

výpovědí. Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce

následujícího po měsíci, v němž byla výpověďdoručena druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany provedou veškeré finanční a věcné vypořádání nejpozději do třiceti (30) dnů po

skončení smluvního vztahu dle této smlouvy.

3. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy, a to na základě

právního úkonu kterékoliv ze smluvních stran, je Poskytovatel vždy povinen upozornit objednatele

na možná nebezpečí zmaření účelu této smlouvy nebo vzniku škody bezprostředně hrozící

objednateli nedokončením předmětu této smlouvy a provést nezbytná opatření potřebná k

zabránění takového zmaření nebo škody.

čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to nejdéle do vyčerpání maximální výše odměny za

poskytnuté služby dle čl. IV. smlouvy.

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí

příslušnými ustanoveními o.z.

3. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných a

vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolností, o nichž k datu

podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této

smlouvy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejich příloh a veškerých případných

budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění smlouvy

zabezpečí objednatel. uveřejněním smlouva nabývá účinnosti.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, netýká se to

ostatních ustanovení smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení dodatkem.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (Z) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a

Poskytovatel obdrží druhý stejnopis.

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, že si ji před

jejím podpisem přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí.

10. Přílohy smlouvy:
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o Příloha č. 1 - Seznam aplikaci a systémů MČ

- Příloha č. 2 - SMLOUVA o ZACHOVÁNÍ DÚVĚRNOSTI INFORMACÍ
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Příloha č. 2 Smlouva o zachování důvěrnosti informací

SMLOUVA o ZACHOVÁNÍ DÚVĚRNOSTI INFORMACÍ

Níže uvedeného dne uzavřely následující smluvní strany tuto smlouvu o zachování důvěrnosti

informací:

Operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 7 — Holešovice, 170 00

Zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Petra Burdová, místopředseda představenstva

Ve věcech technického plnění: Ing. ondřej Rulík

IČO: 027 95 281

DIČ: CZ02795281

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

(dále jen „0ICT") na straně jedné

(doplní Partner)
Sídlo: TECHNISERV IT, spol. s r.o.

Zastoupená: lng. LuďkemTeleckým, jednatelem
Ve věcech technického plnění: lng. Richard Novotný

IČo: 26298953

DIČ: CZ26298953

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42557.

(dále jen „Partner") na straně druhé.

l.

Preambule

1.1 olCT trvale dbá na ochranu svého obchodního tajemství a veškerých dalších důvěrných

informací, přičemž představenstvo olC'l' není oprávněno poskytnoutjakékoli informace tvořící

součást jejího obchodního tajemství nebo jinak významné důvěrné informace bez náležitého

účelu a bez zajištění ochrany důvěrnosti takových informací.

Il.

Definice

Pro účely této smlouvy budou používané pojmy vykládány následovně:

2.1 "informace" znamená veškeré informace týkající se olCT, podnikatelské činnosti olCT, jejího

majetku, nepodnikatelských činností, zaměstnanců, klientů, dodavatelů a dalších smluvních

stran v písemné či jakekoli jine podobe (vcetně dat v elektronicke podobě), ktere byly po

uzavření této smlouvy poskytnuty Partnerovi, a to ať přímo či nepřímo OICI“ nebo jejími

právními, finančními či jinými poradci, členy jejích orgánů, zaměstnanci nebo zástupci, a to v
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2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

3.3

souvislosti se zakázkou na návrh architektury virtualizovaného prostředí, infrastruktury a

virtualizace desktopového prostředí pro městské části 23-57 na území hl. m. Prahy.

„Poskytnutím informace" se rozumí mimo jiné, nikoli však výlučně, poskytnutí informací:

a) písemně nebo elektronicky, telefonicky, telegraficky,

b) formou dodávky výrobků či komponent či služeb,

c) obeznámením o způsobu přístupu k informacím,

d) ústně nebo vizuální prezentací,

e) pokud se s nimi příslušná smluvní strana seznámila nebo měla možnost seznámit, ať v

jakékoliv formě/podobě.

Za „Partnera" dle této smlouvy jsou dále považováni i všichni zaměstnanci Partnera, kteří přišli

při plnění smluvních povinností do kontaktu s informacemi dle odst. 1.1 tohoto článku.

Za důvěrné se považují jakékoliv informace poskytnuté olCT Partnerovi, pokud olCT tuto

informaci označí za důvěrnou. Za důvěrnou informaci se vždy považuje informace, která je

součástí obchodního tajemství, know-how, informace o cenách a informace, u níž nakládání s

níje omezeno příslušnými právními předpisy (například ochrana osobních údajů).

Za důvěrné se nepovažují informace, jež jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než

porušením této smlouvy ze strany Partnera, nebo kteréjiž byly Partnerovi známy bez jakýchkoli

omezení před tím, než ji obdržel od olCT, což může Partner prokázat, nebo které je Partner

povinen zveřejnit dle zákona nebo na příkaz soudu nebo jiného státního orgánu, přičemž o

takovém požadovaném zveřejnění je Partner povinen olCT bez zbytečného odkladu

informovat, nebo informace, které ke dni zpřístupněníjiž Partner vlastní, nebo jsou Partnerem

nezávisle vyvinuty.

Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že převzetí jakýchkoli Informací bude ze strany

Partnera na žádost olCT potvrzeno podepsáním příslušného předávacího protokolu.

olCT výslovně prohlašuje a Partner bere na vědomí, že informace představují součást

obchodního tajemství OICI“ ve smyslu ustanovení š 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění.

III.

Povinnosti zachovávání důvěrnosti Informací

Partner se zavazuje, že bude zachovávat důvěrnost veškerých Informací a že je nevyužije k

jinému účelu než pro činnosti související s jeho aktivitou vztahující se ke olCT v rámci jejich

obchodního či jiného vztahu. Partner se rovněž zavazuje, že neposkytne informace jakékoli třetí

osobě ani nezveřejní žádné informace bez předchozího písemného souhlasu oICi. Partner se

zavazuje, že nevyužije informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch někoho jiného. Partnerje

dále povinen zamezit přístupu třetích osob k informacím olCT.

Na písemnou žádost olCT učiněnou kdykoli je Partner povinen vrátit olCT neprodleně všechny

materiály (aťjižv písemné, elektronické či jiné podobě), které mu byly poskytnuty v souvislosti

s předmětnou zakázkou. Partner se zavazuje doručit olCT bez zbytečného odkladu od doručení

její žádosti řádně podepsané písemné potvrzení, že všechny takové materiály byly vráceny

OICT.

Partner tímto bere na vědomí a uznává, že porušení důvěrnosti Informací může olCT způsobit

značnou škodu. Vedle práva požadovat případně náhradu způsobené škody v plné výši je olCT

rovněž oprávněna uplatnit jakékoli další nároky z porušení důvěrnosti vyplývající z právních

předpisů.



4.1

4.2

4.3

5.1

5.4

5.5

Sankce

Za porušení povinností podle této smlouvy má poškozená smluvnístrana právo uplatnit u druhé

smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty.
Výše smluvní pokuty je stanovena na 200.000; Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý
jednotlivý prokázaný případ porušení povinností.

Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá
smluvní strana povinna uhradit do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne prokazatelného

doručenívýzvy k úhradě smluvní pokuty. V případě pochybnostíse má výzva za doručenou třetí

pracovní den po jejím odeslání.

V.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna zejména na

webových stránkách www.operatorict.cz a v registru smluv, které jsou veřejně přístupné a

které obsahují mimo jiné údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení

smlouvy, datum podpisu a znění smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 5 504 zákona č. 89/2012
Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Povinnost zachování důvěrnosti informací tímto

zůstává v ostatních bodech nedotčena.

Neuplatnění nebo odklad v uplatnění jakéhokoli práva nebo nároku upraveného touto

smlouvou nebo právními předpisy nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo nároku.

Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právem České republiky. Smluvní strany
ujednávají, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou s konečnou platností

rozhodnuty příslušným soudem České republiky.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou v délce trvání deseti let po ukončení účinnosti

Smlouvy o dílo na zpracování analýzy, jejíž je přílohou.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě písemné dohody obou

smluvních stran.




