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Česká republika – Česká inspekce životního prostředí 

se sídlem:  Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 

IČO:    41693205 

DIČ:    CZ41693205 

jednající:  Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) na straně jedné 

a 

MÚZO Praha s.r.o. 

se sídlem:  Politických vězňů 15, 110 00  Praha 1 

IČO:   49622897 

DIČ:    CZ49622897 

jednající:                                         , jednatelé 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „dodavatel“ nebo „účastník“) na straně druhé 

 

(objednatel a dodavatel dále též jen „smluvní strany“), 

 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 

smlouvu o dodávce ekonomického informačního systému 

a poskytování servisní podpory 

 

(dále též jen „smlouva“): 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu s názvem „Ekonomický informační systém“ (dále jen „veřejná zakázka“), 

v němž byla nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější. 

 

2. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při dodávce  

a implementaci ekonomického informačního systému včetně jeho napojení na okolní 

informační systémy jak v rámci resortu, tak na externí systémy, kde je napojení 
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vyžadováno na úrovni legislativy, a poskytování servisní podpory ekonomického 

informačního systému dodavatelem objednateli. 

3. Dodavatel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, přičemž 

mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění 

jeho závazků podle této smlouvy.  

4. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků plynoucích  

z této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu a 

účelu smlouvy a že disponuje takovými personálními kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné k realizaci předmětu a účelu smlouvy ve sjednaných termínech a za 

dohodnutou cenu. 

5. Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům 

vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje: 

a) (i) provést analýzu procesů objednatele a požadavků na jednotlivé části ekonomického 

informačního systému (dále jen „analýza“), (ii) vytvořit návrh konfigurace, 

parametrizace a programových úprav systému včetně návrhu bezpečnosti (dále jen 

„návrh konfigurace“), (iii) připravit testovací scénáře a (iv) vypracovat cílový koncept. 

Součástí cílového konceptu musí být i konkrétní harmonogram nasazení EIS. 

b) dodat objednateli ekonomický informační systém (dále též jen „EIS“) dle funkční  

a technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, včetně dodávky veškerých 

potřebných licencí tohoto EIS.  

c) poskytnout objednateli licence systémového software třetích stran potřebného pro 

provoz EIS v testovací a provozní instanci; 

d) provést v souladu s objednatelem akceptovaným cílovým konceptem implementaci 

dodaného EIS, tj. veškeré práce nezbytné pro plnohodnotné zprovoznění EIS 

v prostředí objednatele, zejména: instalace všech instancí EIS, nastavení a 

programátorské úpravy aplikace, napojení EIS na okolní informační systémy uvedené 

v bodě 1.4 přílohy č. 1 této smlouvy, provedení migrace dat ze stávajícího 

ekonomického systému GINIS, zpracování dokumentace nastavení EIS a 

uživatelských manuálů, testování EIS dle testovacích scénářů (testování funkčnosti 

aplikace vč. rozhraní na jiné informační systémy a testování výkonnosti), provedení 

školení dvou administrátorů a třiceti uživatelů EIS, provedení zkušebního provozu EIS 
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a předání do ostrého provozu, údržba aplikačního a systémového software po dobu 

provádění implementace EIS, včetně úhrady maintenance poplatků za licence 

produktů třetích stran (dále jen „implementace“).; 

e) poskytovat objednateli servisní podporu EIS zahrnující: provoz EIS a všech dodaných 

a implementovaných softwarových komponentů včetně potřebných aktualizací, 

poskytování služeb údržby EIS, včetně úhrady maintenance poplatků za licence 

produktů třetích stran, odstraňování vad EIS, zajištění HelpDesku, dodávku a 

implementaci nových verzí EIS, provádění legislativních úprav EIS nutných pro 

uvedení EIS do souladu s aktuálně platnými právními předpisy ČR (bez předchozí 

výzvy objednatele) a s interními právními akty objednatele (dle výzvy objednatele), 

které musí být implementovány vždy minimálně 14 dnů před nabytím účinnosti změny, 

provádění aktualizací dokumentace nastavení systému, uživatelských manuálů a 

kontextové nápovědy v závislosti na aktualizacích a úpravách EIS (dále jen „servisní 

podpora EIS“). Přesná specifikace závazků dodavatele ohledně této dílčí části plnění 

je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, zejména v čl. 4.5 a 4.5.1 této přílohy. 

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za: 

(i) provedení analýzy, vytvoření návrhu konfigurace, připravení testovacích 

scénářů a vypracování cílového konceptu podle čl. II. odst. 1 písm. a) této 

smlouvy; 

(ii) dodávku EIS a poskytnutí licencí podle čl. II. odst. 1 písm. b) této smlouvy; 

(iii) licence systémového software třetích stran podle čl. I. odst. 1 písm. c) této 

smlouvy; 

(iv) provedení implementace EIS podle čl. II. odst. 1 písm. d) této smlouvy; a 

(v) poskytování servisní podpory EIS podle čl. II. odst. 1 písm. e) této smlouvy; 

 

tj. za plnění uvedené v předchozím článku smlouvy, ceny ve výši a způsobem 

sjednaným v článku IV. a V. této smlouvy. 

 

III. 

Povinnosti dodavatele a objednatele 

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli plnění podle této smlouvy ve sjednaném 

rozsahu a ve sjednaných termínech, řádně, v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.  

2. Dodavatel se zavazuje řídit se při plnění závazků plynoucích z této smlouvy pokyny 

objednatele a jeho interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy. 

3. Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednánu pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 

třetí osobě s limitem pojistného plnění na jednu škodní událost minimálně 1.000.000,- Kč 
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(slovy: jeden milión korun českých). Na vyžádání je dodavatel povinen tuto pojistnou 

smlouvu objednateli doložit kdykoli v průběhu trvání této smlouvy. 

4. Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění provedly finanční 

kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se dodavatel podrobí této 

kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného 

zákona. 

5. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, nebo které objednatel označil za důvěrné. 

Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které 

se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé 

z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je 

však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.  

6. Dodavatel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této smlouvy dostane 

do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Smluvní strany se 

v případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat pod zákon o ochraně osobních 

údajů, zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě obsahující dohodu o zpracování osobních 

údajů. 

7. Objednatel se zavazuje poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy dodavateli veškerou 

potřebnou součinnost. 

 

IV. 

Cena 

1. Za dodávku a implementaci EIS, tj. za provedení analýzy, vytvoření návrhu konfigurace, 

přípravu testovacích scénářů, vypracování cílového konceptu, dodávku EIS a poskytnutí 

výše specifikovaného počtu licencí, licencí systémového software třetích stran a provedení 

implementace EIS (plnění uvedené v čl. II. odst. 1. písm. a) až d) této smlouvy), se 

objednatel zavazuje zaplatit dodavateli cenu ve výši 1 360 000,- Kč (slovy 

jedenmiliontřistašedesáttisíc korun českých) bez DPH (dále jen „cena za dodávku a 

implementaci EIS“). Části této ceny jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. 

2. Za poskytování servisní podpory EIS, tj. za plnění uvedené v čl. II. odst. 1. písm. e) této 

smlouvy, se objednatel zavazuje platit dodavateli cenu ve výši 115 920,- Kč (slovy: 

jednostopatnácttisícdevětsetdvacet korun českých) bez DPH ročně. (dále jen „cena za 

servisní podporu EIS“). 
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3. Ceny za dodávku a implementaci EIS a za poskytování servisní podpory EIS jsou sjednány 

jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené 

s plněním závazků podle této smlouvy. 

4. V cenách za dodávku a implementaci EIS a za poskytování servisní podpory EIS jsou 

zahrnuty ceny za služby a dodávky, které v zadávacích podmínkách veřejné zakázky nebo 

v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale dodavatel jako odborník o nich ví nebo má 

vědět, že jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu a účelu této smlouvy. 

5. V ceně za dodávku a implementaci EIS je zahrnuta cena veškerých licencí podle článku II. 

odst. 1. a článku XI. této smlouvy. 

6. K cenám podle článku IV., odst. 1. a 2. této smlouvy bude připočtena DPH v sazbě podle 

platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohové platby. 

8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 

povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují 

uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj 

smluvní vztah založený touto smlouvou. 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Cenu za dodávku a implementaci EIS a cenu za servisní podporu EIS uhradí objednatel 

dodavateli na základě daňových dokladů – faktur, které je dodavatel oprávněn vystavit:  

(i) na částku ve výši ceny za dodávku a implementaci EIS podle článku IV. odst. 1 

této smlouvy: do 10 dnů od akceptace všech dílčích částí dodávky a 

implementace EIS bez vad a nedodělků objednatelem (dílčí fáze plnění 

popsané v článku VI. odst. 1., písm. A), 1. - 5. odrážka této smlouvy), způsobem 

popsaným v článku VII. odst. 1. této smlouvy a 

(ii) na částku ve výši poloviny ceny za servisní podporu EIS podle článku IV. odst. 

2. této smlouvy na základě akceptačního protokolu podle VI. odst. 1.: 2x ročně, 

vždy do 31. 7. a 30. 1. V první platbě servisní podpory uhradí objednatel 

dodavateli cenu servisní podpory v poměrné části od předání dodávky a 

implementace EIS jako celku do konce pololetí. 

2. Daňové doklady – faktury dodavatele musí obsahovat 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. Daňové 

doklady – faktury dodavatele musí kromě těchto podstatných náležitostí obsahovat číslo 

účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v ustanovení § 435 odst. 1 občanského 

zákoníku. 
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3. Lhůta splatnosti faktur dodavatele činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne 

jejich doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být 

doručena doporučenou listovní zásilkou, datovou schránkou, emailem nebo osobně 

pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.  

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu se 

smlouvou nebo chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti opravené faktury začíná 

v takovém případě znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Cena vyúčtovaná fakturou dodavatele se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání 

příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. 

 

VI. 

Termíny a místo plnění 

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli plnění popsané v článku II. odst. 1. této 

smlouvy v níže uvedených termínech: 

A) Provedení analýzy, vytvoření návrhu konfigurace, přípravu testovacích scénářů, 

vypracování cílového konceptu, dodávku EIS a poskytnutí příslušného počtu licencí, 

poskytnutí licencí třetích stran, implementaci EIS, která zahrnuje závazky uvedené 

v článku II. odst. 1. písm. a) – d) této smlouvy (dále jen „dodávka a implementace EIS“): 

 analýza, zpracování cílového konceptu a akceptace cílového konceptu: nejpozději 

do 1 měsíce od účinnosti této smlouvy; 

 dodávka veškerých licencí (čl. II. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy), a 

implementace EIS dle schváleného cílového konceptu, včetně napojení EIS na 

okolní informační systémy uvedené v bodě 1.4 přílohy č. 1 této smlouvy s výjimkou 

Integrovaného informačního systému státní pokladny (dále jen „IISSP“) a 

Centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) a spuštění 

zkušebního provozu: nejpozději do 3 měsíců od akceptace cílového konceptu; 

 zkušební provoz EIS, otestování funkčnosti EIS, vyškolení administrátorů a 

uživatelů a provedení migrace dat. 

 zahájení ostrého provozu včetně napojení EIS na IISSP a CSÚIS: 2. ledna 2019. 

 předání dodávky a implementace EIS jako celku: nejpozději do 28. února 2019. 

B) Servisní podporu EIS, která zahrnuje závazky uvedené v článku II. odst. 1. písm. e) 

této smlouvy (dále jen „servisní podpora EIS“), se dodavatel zavazuje zahájit od 

předání dodávky a implementace EIS jako celku, přičemž tuto servisní podporu se 

dodavatel zavazuje poskytovat objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. 

2. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9. 



Stránka 7 z 16 
 

 

VII. 

Akceptace plnění 

1. Objednatel bude akceptovat dodávku a implementaci EIS dodavatelem po částech, resp. 

etapách, které jsou vymezeny v článku VI. bod A). této smlouvy. Každá dílčí část dodávky 

a implementace EIS se považuje za řádně poskytnutou a akceptovanou objednatelem 

potvrzením (podpisem obou oprávněných osob objednatele) akceptačního protokolu o 

převzetí příslušné dílčí části dodávky a implementace EIS bez vad a nedodělků. Akceptace 

všech dílčích částí dodávky a implementace EIS bez vad a nedodělků objednatelem je 

podmínkou oprávněnosti fakturace ceny za dodávku a implementaci EIS podle článku V. 

odst. 1. písm. (i) této smlouvy. Objednatel je povinen do 10 (slovy: deseti) dnů od 

předložení akceptačního protokolu dílčí část dodávky a implementace EIS akceptovat 

nebo do akceptačního protokolu o převzetí příslušné dílčí části dodávky a implementace 

EIS uvést své výhrady a označit případné nedodělky s termínem pro jejich odstranění. 

2. Objednatel bude akceptovat poskytování servisní podpory EIS dodavatelem pravidelně 2x 

ročně (do 15. 7. a 15. 1.). Poskytovaná servisní podpora EIS se považuje za řádně 

poskytnutou a akceptovanou objednatelem podpisem akceptačního protokolu oprávněnou 

osobou objednatele ve věcech ekonomických, jehož součástí bude výkaz práce 

s uvedením počtu odpracovaných člověkodnů v uplynulém období, a v němž bude 

potvrzeno, že servisní podpora EIS byla v uplynulém období poskytnuta dodavatelem 

objednateli v uvedeném rozsahu a ve sjednané kvalitě (tj. způsobem uvedeným v čl. 4.5 a 

4.5.1 přílohy č. 1 této smlouvy). Akceptace servisní podpory EIS ve sjednaném rozsahu a 

kvalitě je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny za servisní podporu EIS podle článku V. 

odst. 1. písm. (ii) této smlouvy v plné výši. Objednatel je povinen do 10 (slovy: deseti) dnů 

od předložení akceptačního protokolu poskytování servisní podpory EIS v příslušném 

období v uvedeném rozsahu a ve sjednané kvalitě potvrdit, a to i v případě, že fakticky 

servisní podporu EIS v příslušném období nevyužil, nebo do akceptačního protokolu uvést 

své výhrady k rozsahu a kvalitě poskytované servisní podpory a označit případné 

nedodělky s termínem pro jejich odstranění. 

 

VIII. 

Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva se ohledně poskytování servisní podpory EIS uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu jednostranně vypovědět bez udání důvodu se 

šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvého dne kalendářního měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Dodavatel je oprávněn 

tuto smlouvu jednostranně vypovědět bez udání důvodu s dvanáctiměsíční výpovědní 
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lhůtou, která počne běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě 

podstatného porušení smluvních povinností dodavatele s tím, že za podstatné porušení 

smluvních povinností se považuje zejména: 

 prodlení dodavatele s plněním závazků anebo jejich dílčích částí v termínech 

uvedených v článku VI. této smlouvy delším než 15 (slovy: patnáct) dnů; 

 porušení povinnosti mít po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti pojistnou smlouvu 

podle článku III. odst. 3 této smlouvy 

 porušení některé z povinností dodavatele podle článku XI. této smlouvy (za porušení 

povinnosti se považuje i případ, kdy se některé z prohlášení dodavatele obsažených 

v článku XI. smlouvy ukáže nepravdivým) 

4. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě prodlení 

objednatele s úhradou ceny anebo její části delším než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů. 

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut, úroku 

z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy. 

6. V případě předčasného ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují poskytnout si 

vzájemně veškerou potřebnou součinnost k zamezení vzniku škody a v případě přechodu 

objednatele na jiný EIS je dodavatel povinen poskytnout objednateli součinnost při přenosu 

dat do jiného EIS. 

 

IX. 

Sankce 

1. V případě prodlení dodavatele s plněním závazků v termínech podle této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 

(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

2. V případě porušování podmínek poskytování servisní podpory provozu EIS je objednatel 

oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva 

tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení či trvání stavu v rozporu 

s podmínkami této smlouvy. 

3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti podle článku III. odst. 5 této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- 

Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

4. V případě porušení kterékoli z povinností dodavatele podle článku XI. této smlouvy nebo 

v případě, že se kterékoli prohlášení dodavatele obsažené v článku XI. této smlouvy ukáže 

nepravdivým, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve 
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výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 

smluvní povinnosti. 

5. V případě porušení jiné smluvní povinnosti dodavatele je objednatel oprávněn požadovat 

po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. 

6. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu případně 

způsobené škody, kterou je objednatel oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné 

výši. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za dodavatelem z titulu 

smluvní pokuty vůči jakékoli splatné pohledávce dodavatele za objednatelem. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné dnem porušení příslušné smluvní 

povinnosti. 

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny nebo její části je dodavatel oprávněn 

požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. 

 

X. 

Poddodavatelé 

1. Dodavatel je oprávněn plnit závazky plynoucí z této smlouvy, nebo jejich část, 

prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou specifikováni v příloze č. 2 této smlouvy. Tím 

není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za řádné plnění závazků plynoucích z této 

smlouvy. Dodavatel tedy odpovídá objednateli za řádné plnění závazků plynoucích z této 

smlouvy, které svěřil poddodavatelům, ve stejném rozsahu, jako by je plnil sám. 

2. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, jejichž prostřednictvím plní závazky 

plynoucí z této smlouvy, nebo jejich část, pouze z vážných objektivních důvodů a 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas 

dodavateli bezdůvodně neodpírat. 

 

 

 

XI. 

Licence 

1. V případě, že výsledkem činnosti dodavatele podle této smlouvy je dílo, které naplňuje 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „autorský zákon“), včetně počítačového programu (dále jen „autorské 

dílo“), nebo na základě této smlouvy dodá dodavatel objednateli již existující autorské dílo, 

a to i existující autorské dílo třetí strany, poskytuje dodavatel objednateli k tomuto 
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autorskému dílu, popř. k těmto autorským dílům licenci, tj. oprávnění k výkonu práva 

autorské dílo užít, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání a po celou dobu trvání 

příslušných práv. 

2. Licenci podle předchozího odstavce uděluje dodavatel objednateli jako nevýhradní k účelu, 

ke kterému bylo autorské dílo vytvořeno nebo dodáno v souladu s touto smlouvou, a to 

v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání autorského díla objednatelem, je 

udělena jako neodvolatelná, omezená množstevním rozsahem, způsobem nebo rozsahem 

užití a teritoriálně omezená územím České republiky. Dále je licence udělena na dobu 

určitou (po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu). Objednatel není povinen 

licenci využít. Objednatel je oprávněn zpřístupnit užívání autorského díla svým zástupcům, 

právním nástupcům a dodavatelům, a to pouze pro vnitřní použití při současném zachování 

veškerých autorských práv dodavatele. 

3. Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro 

dodavatele i v případě zhotovení části autorského díla subdodavatelem. 

 

4. Dodavatel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou 

porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části 

nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení 

povinností dodavatele dotčena práva třetích osob, nese dodavatel vedle odpovědnosti za 

takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.   

5. Dodavatel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění užívat řádně a nerušeně. S nositeli 

chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění podle této 

smlouvy je dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy 

objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem smlouvy. 

 

 

 

XII. 

Oprávněné osoby za smluvní strany ve věci realizace závazků plynoucí ze smlouvy 

1. Smluvní strany jmenují za účelem realizace závazků plynoucích z této smlouvy tyto 

oprávněné osoby: 

 za objednatele ve věcech technických: ředitel odboru ICT a v době jeho nepřítomnosti 

jeho zástupce  

 za objednatele ve věcech ekonomických: ředitel odboru ekonomiky a provozu 

 a v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce       

 za dodavatele ve věcech smluvních: , ředitel , e-mail: 
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 za dodavatele ve věcech realizace projektu: , vedoucí Oddělení dodavatelských řešení, 

, e-mail: 

 

XIII. 

Vyšší moc 

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této 

smlouvy nebo je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat 

v okamžiku uzavření této smlouvy (působení vyšší moci), nebude tato smluvní strana 

považována za smluvní stranu, která je v prodlení nebo která jiným způsobem porušila své 

závazky plynoucí z této smlouvy a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna 

k plnění těchto závazků, ani nebude povinna hradit úroky z prodlení, popř. jiné majetkové 

sankce za prodlení nebo jiné porušení smluvní povinnosti. Působení vyšší moci je dotčená 

smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku překážky vyšší moci písemně 

oznámit druhé smluvní straně. 

 

2. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 (slovy: devadesát) kalendářních dní, 

je smluvní strana, u které není dáno působení vyšší moci, oprávněna ukončit tuto smlouvu 

písemnou výpovědí s 10denní (slovy: deseti) výpověďní lhůtou, která počne běžet prvého 

dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 

 

XIV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 

k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé 

smluvní strany s jejím vlastním plněním. 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala 

nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 

překonala, a dále že by v době vzniku takovou překážku předvídala. Odpovědnost 

nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s 

plněním své povinnosti a/nebo vznikla z důvodů jejích hospodářských poměrů. Účinky 

vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto 

povinnosti spojeny. 
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4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 

vylučujících odpovědnost. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná 

o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodavatel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění této smlouvy 

v souladu s povinnostmi objednatele podle právních předpisů (registr smluv). 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že znění této smlouvy bude dále zveřejněno na profilu 

zadavatele EZAK a na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se 

týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou řešit dohodou. Případnému soudnímu 

sporu z této smlouvy bude vždy předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem. 

4. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 

smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit případná neplatná nebo neúčinná 

ustanovení smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která budou co do obsahu a 

významu neplatným nebo neúčinným ustanovením co nejblíže. 

5. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána oprávněné 

osobě druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, do datové schránky, 

doporučenou poštou, případně předána osobně. 

6. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré 

skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění závazků plynoucích 

z této smlouvy, zejména je povinen oznámit objednateli změny svého majetkoprávního 

postavení jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení 

konkursu apod. 

7. Smluvní strany se dohodly, že jejich jednacím jazykem je pro veškeré záležitosti související 

s touto smlouvou jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu 

této smlouvy a veřejné zakázky. 

8. Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající 

z této smlouvy na třetí osobu či osoby bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

objednatele 

9. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze na základě vzestupně číslovaných 

písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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10. Veškerá ujednání smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu smlouvy jsou zcela 

nahrazena touto smlouvou.  

11. Tato smlouva byla sepsána ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti 

prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení 

objednatele o nabytí účinnosti smlouvy podle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Funkční a technická specifikace EIS 

 Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

 Příloha č. 3 – Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci implementace 

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si ji přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne …………………….2018 V Praze dne 13.8.2018 

 

 

………………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

       Česká republika - Česká inspekce 

životního prostředí 

 Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel  

MÚZO Praha s.r.o. 

 

jednatelé společnosti 
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Příloha č. 1 smlouvy – Funkční a technická specifikace EIS 

 

- Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Obecná specifikace předmětu plnění 

veřejné zakázky 

- Příloha č. 10 k Výzvě a zadávacím podmínkám Evidence a správa pohledávek a 

závazků z pokut a nákladů řízení 

- Příloha č. 7 k Výzvě a zadávacím podmínkám - Podrobná specifikace předmětu plnění 

veřejné zakázky včetně sloupce pro potvrzení splnění povinných a hodnocených 

požadavků na funkcionality EIS 
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Příloha č. 2 smlouvy – Seznam poddodavatelů 

 

Do realizace plnění dle této smlouvy nebudou zapojeni žádní poddodavatelé. 
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Příloha č. 3 smlouvy – Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci dodávky a 

implementace EIS 

 

 

Rozsah: 

 

Cena v Kč bez DPH: 

 

 

Vypracování cílového konceptu: 

 

144 000,- 

 

Instalace prostředí EIS a nastavení jednotlivých modulů EIS: 

 

12 000,- 

 

Školení dvou administrátorů a třiceti uživatelů EIS: 

 

36 000,- 

 

Migrace dat: 

 

60 000,- 

 

Licence: 

 

1 108 000,- 

 

 


