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SMLOUVA O DíLO 
1111111\\1111 11111111m 11111111 \\lil 111111\11111\\1\111111\\\1\111111 

MHMPP054483N 

Číslo smlouvy Objednatele: IN0/40/o6jo03499/2o18 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 
89/ 2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník", "obč. zák." nebo 
"o .z.") a na základě zákona č. 134!2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů; (dále jen "Smlouva"), mezi níže uvedenými smluvními 
stranami: 

Hlavní město Praha 

se sídlem 
zastoupené 
hl. m. Prahy 
IČO: 00064581 
DIČ: CZooo64581 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen "Objednatel") 

a 

1 

ředitelem odboru informatiky Magistrátu 

Corpus Solutions a.s. 
se sídlem: Štětkova 1638/18, 140 oo Praha 
jejímž jménem jedná/ zastoupená: předseda představenstva 
IČO: 25764616 
DIČ: CZ25764616 
Bankovní spojení: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
5936 

(dále jen "Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen "Smluvní strany" nebo jednotlivě též jen 
"Smluvní strana") 
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ÚVODNÍUSTANOVENÍ 

Objednatel dne 21. 6. 2018 odeslal v rámci "ČÁSTI 1 Dodávky HW zařízení a 
standardního SW" dynamického nákupního systému s názvem "Dodávky HW 
zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství" (dále 
jen "DNS") výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Bezpečné 
síťové prostředí" (dále jen "Veřejná zakázka"). Nabídka Zhotovitele byla 
na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky vybrána jako nejvhodnější, 
proto Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu. 

1 PŘEDM~T SMLOUVY 

1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést pro 
Objednatele dílo spočívající v dodání, instalaci a implementaci technologií i 
služeb bezpečného síťového prostředí (dále jen "Dílo"). Předmětem Díla podle 
této Smlouvy jsou zejména následující dílčí plnění: 

(a) Vypracování projektu detailního návrhu řešení (dále jen "Detailní návrh 
řešení") a dodání veškerého softwarového a hardwarového vybavení 
potřebného k provozování všech požadovaných součástí včetně 

softwarových licencí. 

(b) Dodávka odborných služeb instalace a implementace do prostředí 
Objednatele, poskytnutí servisní podpory a záruk k dodaným technologiím, 
jakož i zaškolení administrátorů systémů a zpracování dokumentace. 

(c) Další odborné sluz"by nezahrnuté pod písm. a) či b) odst. 1.1 této Smlouvy, 
které budou hrazeny na základě skutečně provedené práce vyjádřené v 
člověkodnecb. 

1.2 Dílo podle této Smlouvy zahrnuje provedení prací a/nebo poskytnutí služeb, 
které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za účelem 
řádného provedení Díla a jeho funkčnosti ve smyslu Přílohy č. 1, která je 
nedílnou součástí této Smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě 
uvedeny či nikoliv. 

1.3 Podrobná specifikace vlastností požadovaného Díla, jakož i závazné postupy pro 
implementaci a vedení projektu jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy. 

2 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Termínem zahájení plnění Díla je den účinnosti této Smlouvy. 

2.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínech uvedených v harmonogramu 
plnění v Příloze č. 4 a v Detailním návrhu řešení, případně dle udělených 
Pokynů Objednatele. 

2.3 Místem plnění Díla je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele, a případně jiná místa 
na území bl. m. Prahy určená Objednatelem. 
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3 CENA 

3.1 Celková cena za Dílo činí: 

139 850 ooo Kč (slovy: dvacet devět milžonů tři sta šedesát osm tisíc pět set 
korun českých korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty 
(dále jen "DPH"); 

DPH činí 29 368 500 Kč (slovy: dvacet devět milionů tři sta šedesát osm 
tisíc pět set korun českých); 

169 218 500 Kč (slovy: jedno sto šedesát devět milionů dvě stě osmnáct tisíc 
pět set korun českých), včetně DPH; 

(dále jen "Cena"). Podrobná specifikace Ceny je obsažena v Příloze č. s této 
Smlouvy. 

3.2 Cena je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a závaznou, a Zhotovitel prohlašuje, 
že plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s provedením Díla podle této 
Smlouvy. Cena uvedená v čl. 3.1 dle této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za 
zajištění součinnosti třetích osob dle čl. 7.14 této Smlouvy a cenu za práva k Dílu 
dle čl. 14 této Smlouvy. 

3.3 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611 obč. zák. 

4 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UDĚLENí POKYNU K PLNĚNÍ 

4.1 Dílčí celek Díla dle čl. 1.1 bod (a) této Smlouvy- Detailní návrh řešení obsahující 
alespoň náležitosti dle čl. 1.1 PřHohy č. 1 zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky Zhotovitel předá Objednateli k připomínkám nejprve v elektronické 
podobě ve formátu MS Word (verze MS Word 2010 a vyšší) a v termínu dle 
harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. Objednatel 
zapracuje své připomínky formou revizí v termínu 10 pracovních dnů ode dne 
obdržení tohoto d.Hčího celku Díla, nedohodnou-li se oprávněné osoby dle čl. 13 
této Smlouvy na jiném termínu, v elektronické podobě a s připomínkami jej 
předá zpět Zhotoviteli. 

4.2 Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele ve lhůtě s pracovních dnů, 
nedohodnou-li se oprávněné osoby dle čl. 13 této Smlouvy na jiném termínu, a 
předá upravený dílčí celek Díla Objednateli, opět ve formátu MS Word (verze 
MS Word 2010 a vyšší). Objednatel ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami 
potvrdí, že dílčí celek Díla nemá žádné vady ani nedodělky, nebo ve stejné lhůtě 
zapracuje formou revizí své připomínky. 

4·3 V případě, že Objednatel potvrdil, že dílčí celek Díla dle čl. 1.1 bod (a) této 
Smlouvy nemá žádné vady ani nedodělky, zpracuje Zhotovitel tento dílčí celek 
Díla ve formátu *.pdf a MS Word (verze MS Word 2010 a vyšší) na CD v počtu 2 

kusů a v písemné podobě v počtu 2 kusů a předá jej Objednateli, Smluvní strany 
poté sepíší protokol o předání a převzetí dílčího plnění Díla, jehož vzor je uveden 
v PřHoze č. 2 tvořící nedílnou součást této Smlouvy. V případě, že Objednatel 
vyjádřil k upravenému d.Hčímu celku Díla opět své připomínky, budou Smluvní 
strany postupovat v souladu s čl. 4.2 této Smlouvy. 

4-4 Podmínkou pro zahájení plnění dHčího celku dle odst. 1.1 bodu (b) této Smlouvy 
je schválení Detailního návrhu řešení dle odst. 1.1 bod (a) této Smlouvy ze strany 
Objednatele. Zhotovitel je povinen d.Hčí plnění D.Ha dle odst. 1.1 bodu (b) této 
Smlouvy zhotovit podle schváleného Detailního návrhu řešení. 
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4.5 Veškeré ch1čí celk'Y Díla dle čl. 1.1 bod (a) a (b) budou předány Objednateli 
nejpozději v termínech dle harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 4 této 
Smlouvy a na základě této Přílohy č. 4 zpracovaného Detailního návrhu řešení 
dle odst. 1.1 bod (a) této Smlouvy. Zde uvedené termíny jsou konečné a nebudou 
dále měněny. To neplatí v případě změn Díla dle čl. 6 této Smlouvy. 

4.6 Po dodání ch1čích celků Díla dle čl. 1.1 bod (a) a (b) této Smlouvy předá Zhotovitel 
Objednateli za účelem testováni Díla příslušné uživatelské a administrátorské 
dokumentace. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, který 
podepíší oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele. 

4·7 Po předání dle čl. 4.6 této Smlouvy této Smlouvy proběhne akceptační test za 
účasti Objednatele a Zhotovitele. Podrobný scénář akceptačního testu bude 
součástí Detailního návrhu řešení zpracovaného dle bodu 1.1 bodu (a) této 
Smlouvy. O průběhu a výsledcích akceptačních testů bude sepsán protokol, 
který bude obsahovat seznam zjištěných chyb a nedostatků a vyjádření, zda je 
Dílo způsobilé k akceptaci. Protokol podepíší odpovědní zástupci Objednatele a 
Zhotovitele. 

4.8 Vyskytnou-li se během akceptačního testu jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami. Objednatel není 
povinen akceptovat ch1čí celek Díla, ani podepsat Akceptační protokol, dokud 
tyto vady nebudou odstraněny. Jestliže vada ch1čího celku Díla je nepodstatná, 
tzn., nemá vliv na řádnou funkčnost Díla, je Objednatel oprávněn akceptovat 
Dílo s výhradou s uvedením dosud trvajících nedostatků. Akceptace s výhradou 
nezbavuje Zhotovitele povinnosti odstranit zbývající nedostatky I vady Díla. 
Podstatné vady Díla, které vždy brání a/nebo podstatně limitují Objednatele 
v řádném užívání Díla ve smyslu Přílohy č. 1 tvořící nedílnou součást této 
Smlouvy. 

4.9 Po podpisu Protokolu o výsledcích akceptačního testu s výsledkem, že předmět 
dílčího celku Díla je způsobilý k akceptaci dle čl. 4.8 této Smlouvy, podepíší 
oprávněné osoby Akceptační protokol, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 
tvořící nedílnou součást této Smlouvy. Pokud Objednatel do 10 pracovních dnů 
ode dne předložení Akceptačního protokolu Zhotovitelem k podpisu tento 
Akceptační protokol nepotvrdí ani k němu nesdělí žádné připomínky, považuje 
se takový Akceptační protokol za schválený. 

4.10 Zhotovitel bude povinen na výzvu Objednatele zaškolit Objednatelem určené 
administrátory a uživatele, a to v rozsahu dle čl. 3 přílohy č. 1 zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. Zaškolení příslušných osob Objednatel písemně 
potvrdí. 

4.11 Den podpisu posledního protokolu či potvrzení ve vztahu k předmětu Díla bude 
považován za den řádného dokončení dílčí části Díla dle čl. 1.1 bod (b) této 
Smlouvy. 

4.12 V rámci plnění části Díla dle čl. 1.1 bod (c) této Smlouvy bude Objednatel 
objednávat jednotlivé činnosti dle následujícího postupu: 

4.12.1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy 
formou pokynu písemně zadat Zhotoviteli plnění (dále jen "Pokyn") 
a Zhotovitel je povinen dle Pokynu nabídnout plnění, přičemž tento 
Pokyn musí obsahovat: 

a) konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno; 
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b) termín dokončení plnění; 

c) Objednatelem předpokládaný rozsah plnění, případně cenu za plnění 
stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě. 

4.12.2. V reakci na přijatý Pokyn Objednatele je Zhotovitel povinen do pěti (S) 
pracovních dnů doručit písemnou akceptaci Pokynu, nebo sdělit 
Objednateli vady Pokynu bránící Zhotoviteli poskytnout požadované 
plnění. Vadou dle tohoto odst. S-4 této Smlouvy je zejména neurčitost 
zadání; vadou Pokynu také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký 
termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž 
v takovém případě je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti konkrétně a 
detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit 
případné vady Pokynu, které budou řádně specifikované Zhotovitelem a 
Pokyn opětovně předložit Zhotoviteli. Neodstraní-li Objednatel vady 
v Pokynu, je Zhotovitel povinen průběžně na trvání tohoto stavu 
Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že 
svoje Pokyn bere zpět, nebo specifikované vady odstraní. 

4.13 Zhotovitel se zavazuje realizovat jakýkoliv Pokyn nebo požadavek vznesený 
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. 

4.14 Akceptace plnění dle čl.1.1 bod (c) této Smlouvy, probíhá písemným schválením 
měsíčního výkazu poskytnutého plnění, jehož vzor je uveden v Příloze č. 8 této 
Smlouvy (dále jen "Výkaz plnění''), Objednatelem. 

4.1s Výkaz plnění předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději do pěti (s) 
dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce. Objednatel ve lhůtě deseti 
(10) dnů ode dne předložení Výkazu plnění ke schválení tento Výkaz plnění 
schválí, nebo sdělí Zhotoviteli odůvodněné výhrady k obsahu předloženého 
Výkazu plnění, zejména tehdy, pokud Výkaz plnění neodpovídá skutečně 
poskytnutému plnění v daném měsíci. Zhotovitel na základě výhrad Objednatele 
předloží opravený Výkaz plnění do pěti (s) dnů ode dne obdržení výhrad 
Objednatele. Schvalování opraveného Výkazu plnění se řídí tímto ustanovením. 
Tento postup lze použít i opakovaně. 

4.16 Místem předání a převzetí Díla včetně jeho jednotlivých dílčích celků je sídlo 
Objednatele uvedené v této Smlouvě, pokud se Smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

5 PIATEBNÍ PODMíNKY 

s.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu za Dílo po částech, a to následovně: 

a) část Ceny odpovídající ceně za dílčí Dodávku předmětu Smlouvy, dle 
Přílohy č. 5 písm. A) Fáze 1, této Smlouvy na základě daňového dokladu, 
který Zhotovitel vystaví po oboustranném podpisu protokolu o předání a 
převzetí dílčí části Díla dle čl. 4·3 této Smlouvy, 

b) část Ceny odpovídající ceně za dílčí Dodávku předmětu Smlouvy, dle 
Přtlohy č. 5 písm. A) Fáze 2, této Smlouvy na základě daňového dokladu, 
který Zhotovitel vystaví po oboustranném podpisu protokolu o předání a 
převzetí dílčí části Díla dle čl. 4·3 této Smlouvy, 

- s -



c) část Ceny odpovídající ceně za Dodávku služeb podpory výrobce, školení a 
služeb podpory provozu a zpracování dokumentace dle čl. 4.6 této Smlouvy 
dle Při1ohy č. s písm. B) na základě daňového dokladu, který Zhotovitel 
vystaví po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí dílčí části 
Díla dle čl. 4.11 této Smlouvy, 

d) část Ceny odpovídající ceně za poskytnuté plnění dle čl . 1.1 bod (c) této 
Smlouvy na základě daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví po schválení 
Výkazu plnění dle čl. 4.15 této Smlouvy. 

5.2 Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. 

5·3 Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. Faktury musí mít veškeré 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jejich přílohou budou 
příslušná potvrzení Objednatele podle ustanovení čl. 4 této Smlouvy podepsaná 
oprávněnými osobami uvedenými v čl. 13 této Smlouvy. Faktury budou dále 
obsahovat zejména následující údaje: 

(i) číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy; 

(ii) číslo a název příslušné veřejné zakázky; 

(iii) popis plnění Zhotovitele. 

5-4 Daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem podle této Smlouvy bude 
Zhotovitel vždy ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jeho splatnost bude 
činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Za den úhrady dané 
faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

5·5 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový 
doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými 
právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) 
anebo nebude doložen některým v čl. 4 této Smlouvy uvedených potvrzení 
Objednatele podepsaným oprávněnými osobami uvedenými v čl. 13 této 
Smlouvy. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu 
(faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) 
Objednateli. 

6 ZMĚNY D ÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNí 

6.1 Objednatel je podle této Smlouvy oprávněn kdykoliv požadovat po Zhotoviteli 
změny Díla nebo jeho dílčích plnění. Zhotovitel je povinen provést veškeré 
změny požadované Objednatelem pouze za předpokladu splnění podmínky 
stanovené v čl. 6.3 této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je podle této Smlouvy oprávněn kdykoliv navrhnout Objednateli 
změny Díla nebo jeho dílčích plnění, přispějí-li k větší funkčnosti a zlepšení 
vlastností Díla nebo jeho dílčích plnění. Objednatel však není povinen návrh 
jakékoliv změny předložený Zhotovitelem přijmout. 

6.3 Veškeré změny Díla nebo jeho dHčích plnění podle čl. 6.1 a 6.2 této Smlouvy 
musí být odsouhlaseny oběma Smluvními stranami a sjednány písemně 
dodatkem k této Smlouvě a musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není 
povinen provést jakékoliv změny Díla a Objednatel není povinen převzít 
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jakékoliv změny Díla, dokud nebudou písemně odsouhlaseny a sjednány 
dodatkem k této Smlouvě. 

7 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu s harmonogramem 
plnění uvedeným v Příloze č. 4 této Smlouvy a v Detailním návrhu řešení. 

7.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a 
podle pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen 
upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel 
i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za 
případnou škodu tím vzniklou. 

7.3 Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je oprávněn k plnění této Smlouvy použít 
třetích osob (poddodavatele) i bez předchozího souhlasu Objednatele a to 
zejména třetích osob, uvedených v nabídce Zhotovitele na předmětnou veřejnou 
zakázku. 

7-4 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy v daných rolích pouze 
osoby uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy. 

7.5 Jakákoliv dodatečná změna členů týmu uvedených v Příloze č. 7 této Smlouvy 
musí být předem písemně schválena Objednatelem. Poskytovatel se v takovém 
případě zavazuje nahradit osobu člena týmu takovou osobou, která disponuje 
alespoň obdobnými znalostmi, zkušenostmi a odbornou kvalifikací jako u 
nahrazovaného člena týmu. 

7.6 Jednotliví členové realizačního týmu musí být držiteli osvědčení a certifikace, 
jak je uvedena v Příloze č. 7 této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této Smlouvy bude u jednotlivých členů realizačního týmu udržovat 
certifikaci minimálně v uvedeném rozsahu a úrovni. 

7.7 Objednatel je kdykoli po dobu trvání této Smlouvy oprávněn po Poskytovateli 
požadovat prokázání splnění požadavků na členy realizačního týmu dle čl.7.6 
této Smlouvy, resp. dle požadavků uvedených v Příloze č. 7 této Smlouvy, a to 
u kteréhokoli člena realizačního týmu, a Poskytovatel je povinen bezodkladně, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů po vznesení takového požadavku 
Objednatelem, toto Objednateli náležitě prokázat. 

7.8 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či 
vzniknou při provádění Díla podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím 
Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele 
nebo od ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a jejich nosiče 
Objednateli předat. 

7.9 Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu 
pro realizaci Díla Objednatelem pro jiné účely než je provedení Díla podle této 
Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče 
poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho povinností podle této 
Smlouvy. 

7.10 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) 
provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli 
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pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje 
práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 

7.11 Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo či jakékoli jeho dílčí celky jakýmkoli 
třetím osobám vyjma poddodavatelů ve smyslu čl. 7.3 této Smlouvy. 

7.12 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 

(i) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo 
plnění Zhotovitele; 

(ii) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na vůli Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení§ 2913 odst. 2 
obč. zák. apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel 
povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do 
pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud 
Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně 
neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné 
překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí 
termínů plnění Díla. 

7.13 Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 
po dobu záruční doby podle čl. 9.1 této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na 
škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění alespoň na částku 
ve výši 30.000.000 Kč. 

7.14 V případě, že pro řádné fungováni Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a 
přílohami této Smlouvy je nutná součinnost třetích osob, je Zhotovitel povinen 
takovou součinnost pro Objednatele smluvně zajistit. 

8 PRÁVA A POVINNOSTI 0BJEDNATELE 

8.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla součinnost podle 
Detailního návrhu řešení, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. 

8.2 Pokud Objednatel neposkytne v čl. 8.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má 
Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, 
po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy v důsledku 
neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele. 

8.3 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace 
nezbytné k provedení Díla. 

9 0DPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto 
Smlouvou a bude prosté jakýchkoliv vad (za věcnou vadu bude zejména 
považován rozpor mezi skutečnou funkcí Díla a jeho funkcí popsanou v této 
Smlouvě) po dobu účinnosti Smlouvy o zajištění provozu a podpory, v žádném 
případě však po dobu kratší než 36 měsíců. 

9.2 Záruční doba na předmět díla dle čl. 9.1 této Smlouvy počíná běžet dnem 
podpisu protokolu dle čl. 4.9 této smlouvy oprávněnými osobami uvedenými 
v čl. 13 této Smlouvy. 

9.3 Zhotovitel dále zaručuje, že Dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, 
zástavním právem, břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely 
klidnému užívání Díla Objednatelem, a že bude prosté všech právních vad. 
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9-4 Zhotovitel zaručuje, že po dobu trvání záruční doby dle čl. 9.1 této Smlouvy bude 
bez vad fungovat propojení Díla se stávajícími informačními systémy 
Objednatele uvedenými v Příloze č. 6 této Smlouvy. 

9·5 Po záruční dobu bude Zhotovitel povinen odstranit veškeré vytčené vady Díla ve 
lhůtách a za podmínek uvedených v této smlouvě. 

10 SANKCE 

10.1 V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny za Dílo bude Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

10.2 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla 
řádně a včas v souladu s čl. 2.2 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 0,05 % z části Ceny dle příslušného platebního milníku dle 
Přílohy č. s této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení s předáním 
příslušné dílčí části Díla. 

10.3 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady Díla vytčené 
Objednatelem v souladu s čl. 4·9 a/nebo čl. 9.5 této Smlouvy, bude povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. Po dobu 
účinnosti Smlouvy o zajištění provozu a podpory však budou uplatňovány 
smluvní pokuty tam uvedené. 

10-4 V případě porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím 
osob s potřebnou certifikaci dle čl. 7.6 této Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši s.ooo Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den 
poskytování Služby osobou bez potřebné certifikace. 

10.5 V případě porušení povinnosti předložit podklady prokazující splnění 
požadavků na členy realizačního týmu ve lhůtě dle čl. 7·7 této Smlouvy má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení s předložením potvrzení. 

10.6 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, 
nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré 
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle čl. 11.2 a 11.6 této Smlouvy 
aj nebo Zhotovitel v rozporu s čl. 11.7 této Smlouvy použije neveřejné informace 
jinak než za účelem plnění této Smlouvy a/nebo Zhotovitel poruší svou 
povinnost zavázat svého případného poddodavatele povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele dle ustanovení čl. 11.8 této Smlouvy a/nebo 
Zhotovitel poruší své povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů dle čl. 
11.11 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé takové porušení. 

10.7 V případě, že Zhotovitel v rozporu s čl. 7.9 této Smlouvy použije podklady, data 
a hmotné nosiče předané mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely než 
je poskytování Služeb podle této Smlouvy a/nebo ve stanoveném termínu 
nevrátí Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté 
Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy, bude 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) za každý den trvání takového porušení. 

10.8 V případě, že Zhotovitel porušil povinnost uzavřít nebo po celou dobu trvání této 
Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám s 
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limitem pojistného plnění alespoň na částku 30.ooo.ooo Kč (slovy: třicet 
milionů korun českých), bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den trvání 
porušení této povinnosti. 

10.9 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. 10 jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní 
straně. 

10.10 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči 
Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto článkem 10 proti jakýmkoli splatným 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení 
Ceny. 

10.11 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, 
že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena 
povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 

11 0CHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACl 

11.1 Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících. 

11.2 Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím 
osobám neveřejné informace Gak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat 
informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

11.3 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

11.4 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou; 

11.5 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 
Objednatele; 

11.6 veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny 
jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11.7 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto čl. 11 se nevztahuje na 
informace: 

11.8 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele, 

11.9 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

11.10 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo 
bez vědomí Zhotovitele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí 
strany, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

11.11 Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě, vyjma 
poddodavatelů Zhotovitele ve smyslu čl. 7.3 této Smlouvy, neveřejné informace 
druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a podniknout 
všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen 
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zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému 
zneužití. 

11.12 Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze a účelem plnění této 
Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svoleni Objednatele přípustná. 

11.13 Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, 
v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

11.14 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 11 Smlouvy trvá po dobu s let od 
ukončení této Smlouvy. 

11.1S Za prokázané porušení povinností dle tohoto čl. 11 Smlouvy má druhá Smluvní 
strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

11.16 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobni údaje podle zákona 
Č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a 
jiných osob, eventuálně citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených 
zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn 
zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v 
průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn 
je jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

11.17 Nehledě na ustanovení článků 11.1 až 11.7 této Smlouvy Zhotovitel dále výslovně 
souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových 
stránkách určených Objednatelem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § S04 
Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

12 UKONCENí SMWUVY 

12.1 Tato Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena pouze na 
základě dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením Smluvní strany 
v souladu s tímto článkem. 

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je 
v prodlení s prováděním Díla nebo kteréhokoliv dílčího plnění po dobu delší než 
30 dnů oproti termínům sjednaným v časovém harmonogramu, který tvoří 
Přílohu č. 4 této Smlouvy a/nebo Detailním návrhu řešení a nezjedná nápravu 
ani do s pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele. 

12.3 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních 
povinností či zákonných povinností, které se vztahují k provádění Díla, může 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, Objednatel může obdobně dle 
ustanovení § 2S93 obč. zák. odstoupit od této Smlouvy, vedl-li by postup 
Zhotovitele k jejímu podstatnému porušení. 

12-4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že nedojde 
k podpisu Akceptačního protokolu dílčího celku dle čl. 1.1 bod (b) této Smlouvy 
v souladu s čl. 4 této Smlouvy ze strany Objednatele ani k sdělení připomínek po 
dobu delší než 30 dnů ode dne předání tohoto dílčího celku Zhotovitelem 
k připomínkám dle čl. 4 této Smlouvy. 
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12.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, 
že Dílo nebo jeho část (či data) je zatížena právy třetí osoby, a Zhotovitel nezíská 
tato chybějící práva nebo nenahradí zatížené dHčí části Díla nezatíženými ani do 
15 pracovních dní od doručení písemné výzvy Objednatele. 

12.6 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že z důvodů 
na straně Zhotovitele nedojde k podpisu protokolu o předáni a převzetí 
Detailního návrhu řešení dle čl. 4.3 této Smlouvy nejpozději do 2 měsíců ode 
dne jeho předložení Objednateli dle čL 4.1 této Smlouvy. 

12.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je 
v prodlení s platbou Ceny za Dílo po dobu delší než 45 dnů po splatnosti 
příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do s pracovních dnů od 
doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. 

12.8 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupeni příslušné Smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou 
vracet vzájemně poskytnutá plnění, přičemž od Smlouvy lze odstoupit pouze 
ohledně nesplněného zbytku plnění. 

12.9 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních 
pokut, ochrany důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

13 OPRÁVNĚNÉOSOBY 

13.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních 
zástupců Smluvních stran: 
(i) 

(ii) Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou: 

ve věcech smluvních: 

13.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám 
této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí 
udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou 
Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny 
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jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé 
Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. 

13-3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi 
Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou 
provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, 
doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu, není
li v této Smlouvě sjednáno jinak. 

14 P RÁVA K D ÍLU 

14.1 Objednatel nabývá právo užití Díla, resp. dílčího plnění, a to včetně dat, která 
tvoří součást plnění podle této Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu 
duševního vlastnictví: 

(i) okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí, resp. podpisem 
Akceptačního protokolu, neni-li Protokol o předáni a převzetí vyhotovován; 

(ii) okamžikem zabudováni věcí do stávajících struktur Objednatele, či provedením 
prací či služeb na stávajícím vybaveni Objednatele; 

(iii) okamžikem jejich zaplacení; 

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. 

14.2 Nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele okamžikem podpisu Protokolu 
o předání a převzetí, resp. podpisem Akceptačního protokolu, není-li Protokol o 
předání a převzetí vyhotovován. 

14.3 Vzhledem k tomu, že součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je i plnění, 
které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121j2ooo Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"au torský zákon"), je k těmto součástem plnění poskytována licence za 
podmínek sjednaných v tomto článku Smlouvy. 

14-4 Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění a veškeré výstupy Zhotovitele 
považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen "autorská 
díla") užívat dle podmínek stanovených touto Smlouvou. 

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

14.6 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému 
dílu užívat toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či 
přiměřené s ohledem na účel této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to 
znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této Smlouvy oprávněn užívat 
autorské dílo v neomezeném množstevním rozsahu a územním rozsahu 
omezeném na území ČR, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby užití a s 
časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv 
k takovémuto autorskému dnu. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího 
svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla 
nebo svoje oprávnění k užití autorského dna třetí osobě postoupit, avšak pouze 
za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu 

- 13-



s účelem, pro který byla licence k němu Objednateli poskytnuta. Licence 
k autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen 
licenci využít. 

14.7 Vpřípadě počítačových programů se licence vztahuje na autorské dílo ve 
strojovém kódu, jakož i související dokumentaci. Předchozí věta tohoto odstavce 
se vztahuje i na případné další verze software nebo jiných informačních systémů 
upravených na základě této Smlouvy. 

14.8 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle 
odst. 14.3 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem 
akceptace součásti plnění, které příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je 
Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným 
k provedení akceptace příslušné součásti plnění. 

14.9 Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po 
skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně 
jinak. 

14.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této 
Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a 
nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je 
Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů 
tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Zhotovitel udělil Objednateli 
souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena dle 
této Smlouvy je stanovena .se zohledněním tohoto ustanoveni a Zhotoviteli 
nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. 

14.11 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle 
této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na 
právech třetích osob. 

14.12 Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv 
na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

14.13 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému 
dílu je zahrnuta v ceně za plnění, při němž došlo k vytvoření autorského dHa. 

15 ZÁVĚRECNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 
Smlouvy. 

15.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle zákona 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. 

15.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí Objednatel. 

15-4 Vyjma změn osob uvedených v čl. 7·5 této Smlouvy a oprávněných osob podle čl . 
13 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny 
pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to 
písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými 
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zastupovat obě Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření 
dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle§ 1726 obč. zák. Smluvní 
strany rovněž vylučují použití ustanovení§ 1740 odst. 3 a ustanovení§ 1757 odst. 
2 obč. zák. 

15.5 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 
obč. zák. na sebe bere nebezpečí změny okolností. 

15.6 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky. Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze 
pokud to tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují. 

15.7 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou 
Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 
dnů ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní 
stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České 
republiky. 

15.8 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným 
orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti 
a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě 
jako celku. 

15.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, 
přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy 
obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel. 

15.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění 

Přt1oha č. 2: Vzor Protokolu o předání a převzetí 

Příloha č. 3: Vzor Akceptačního protokolu 

Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Příloha č. s: Podrobná specifikace ceny 

Přt'loha č. 6: Nabídka Zhotovitele 

Přiloha č. 7: Seznam členů realizačního týmu 

Příloha č. 8: Vzor Výkazu plnění a protokol o převzetí plnění 

15.11 V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost 
ustanovení textu této Smlouvy. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu 
budou ustanovení této Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře 
zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený ve výzvě k podání nabídky a 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě chybějících ustanovení této 
Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení výzvy k podání 
nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zhotovitel je vázán svou 
nabídkou na Veřejnou zakázku předloženou Objednateli, která tvoří Přílohu č. 
6 této Smlouvy a pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy se 
použije subsidiárně. 

- 15-



15.12 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Smlouva uveřejněna v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Dále 
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje 
svolení s jejich uveřejněním. 

15.13 Tato Smlouva byla schválena Radou hlavního města Prahy usnesením č. 2285 
ze dne 30. 8. 2018 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady hlavního města 
Prahy. 

15.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

V Praze dne __ 1_0_-_09_- _20_18_ 

Objednatel: 

Hlavní město Praha 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: ředitel odboru INF HMP 
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V Praze dne _ A_1-_q __ 'Lo_1_~ _ 

Zhotovitel: 

Corpus Solutions a.s. 

Podpis 

Jméno 

Funkce: člen představenstva 

@ Corpus Solutions a.s. 
f}f,0ll~ Štětkova 1638/18 

140 00 Praha 4 
IČ:25764616 DIČ: CZ257616io 


