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 SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„ Obměna technologického centra “  

 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

(dále jen „Objednatel “) 
 
 
na straně jedné a 

 
 
STORAGE ONE, a.s. 
se sídlem: Pod Habrovou 338/7, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy 

IČO: 02301245 

DIČ: CZ02301245  

zastoupena: Milanem Hliňákem, předsedou představenstva  

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B vložka 19458 

Bankovní spojení: XXXXX  

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva “): 
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky spočívající 
v provedení dodávek včetně služeb pro vybudování nové centrální IT infrastruktury (obměna 
technologického centra) a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému 
řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.  

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řízení 
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen 
„Výběrové řízení“).  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost dílo – obměnu technologického centra (dále jen „TC“) za podmínek 
stanovených touto Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 2.2 Smlouvy a v souladu se 
zadávací dokumentací, zejména přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky (dále jen „Dílo “ nebo též 
„TC“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném 
zejména v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění (dále jen „Specifikace 
předmětu pln ění“). 

2.3. Součástí Smlouvy je i převod neomezeného vlastnického práva k tomuto Dílu na Objednatele. 
Součástí závazku Zhotovitele je rovněž doprava do místa plnění, jeho instalace a zprovoznění 
podle pokynů Objednatele, a dále provádění záručních oprav Díla. 

2.4. Zhotovitel je dále povinen poskytovat podporu a údržbu díla dle odst. 5.2 Smlouvy. Dále za 
podmínek uvedených v odst. 5.3 Smlouvy poskytovat práce a služby nad rámec podpory 
definované touto Smlouvou, a to na základě samostatně Objednatelem vystavených 
a podepsaných objednávek. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněnou osobu, která bude zastupovat Smluvní 
stranu. 

3.2. Oprávněná osoba Objednatele je: 

3.1.1. ve věcech realizace Díla paní XXXXX   

tel.:       XXXXX 
e-mail: XXXXX 
adresa:  Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

3.1.2. ve věcech technických: 

XXXXX, tel. XXXXX, e-mail: XXXXX  

XXXXX, mobil XXXXX, e-mail: XXXXX  

 

3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je: 

3.2.1. ve věcech realizace Díla a ve věcech technických pan XXXXX 

tel.:  XXXXX 
e-mail:  XXXXX  
adresa:  Pod Habrovou 338/7, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy 
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3.4. V případě změny kontaktních osob musí být o této skutečnosti druhá Smluvní strana 
neprodleně písemně informována. Za splnění této povinnosti se považuje i e-mail potvrzený 
druhou Smluvní stranou. Účinnost změny nastává okamžikem doručení písemného oznámení 
příslušné Smluvní straně. Změna kontaktní osoby není důvodem k uzavření dodatku. 

4. MÍSTO A DOBA PLN ĚNÍ 

4.1. Místem plnění Smlouvy je sídlo Objednatele Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 
Litoměřice. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu nejpozději do 120 dnů od účinnosti Smlouvy v souladu s harmonogramem (dále jen 
„Harmonogram “), který je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. 

4.3. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato po provedení všech 
činností dle čl. 5.1.1 až 5.1.13 Smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán Zápis o předání 
a převzetí Díla. 

5. DÍLO 

5.1. Dílo zahrnuje: 

5.1.1. Dodávku všech technologií včetně nezbytných licencí, jejich implementaci, nastavení 
a zprovoznění v souladu s Harmonogramem a dále v souladu s nabídkou Zhotovitele. 

5.1.2. Řádné dodání SW části, poskytnutí licencí a/nebo multilicencí, integraci SW řešení 
a provedení nezbytných migrací pro zprovoznění TC.  

5.1.3. Provedení základního školení uživatelů Objednatele vč. předání veškeré odpovídající 
technické a uživatelské dokumentace. 

5.1.4. Provedení implementace Díla bude ověřeno v rámci zkušebního po dobu 10 pracovních dnů: 

5.1.5. Po ukončení zkušebního provozu bude vyvoláno akceptační řízení, zakončené podpisem 
akceptačního protokolu, který podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran. 
Akceptační procedura zahrnuje ověření řádné implementace Díla u Objednatele v souladu 
se specifikací stanovenou touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel potvrdí plnou 
funkčnost Díla nebo Díla s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, které je zhotoveno 
v souladu s touto Smlouvou a v souladu s Harmonogramem. Přílohou akceptačního 
protokolu bude i soupis veškerých předávaných komponent v editovatelné podobě. Po 
úspěšném ukončení akceptačního řízení dojde k předání Díla přejímacím řízením. 

5.1.6. V případě, že akceptační řízení prokáže nezpůsobilost dodaného řešení nasazením do 
produkčního prostředí, zaznamenají se tyto nedostatky do akceptačního protokolu s termíny, 
v nichž je Zhotovitel povinen vady a nedostatky odstranit a Dílo k úspěšné akceptaci 
připravit. Poté se akceptační řízení opakuje dle předchozího bodu. 

5.1.7. V souladu s Harmonogramem svolá Zhotovitel přejímací řízení. Součástí přejímacího řízení 
je předání veškeré dokumentace Zhotovitelem Objednateli v originálech, a to jak ve formě 
papírových dokumentů, tak v elektronické editovatelné podobě, u SW podpory též předání 
přístupových hesel a uživatelských manuálů. Dále bude předána provozní dokumentace, 
v rozsahu odpovídajícím požadavkům zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a/nebo zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace v rozsahu 
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odpovídajícím předmětu Díla, zejména pak technická dokumentace díla a další odpovídající 
podklady nebo dokumenty související s plněním a dodáním předmětu Díla. 

5.1.8. Předání akceptovaného Díla se uskuteční fyzickým převzetím Objednatelem. Předání Díla 
bude oboustranně stvrzeno podpisem Předávacího protokolu. Předávací protokol bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dílo se považuje za převzaté 
a předané okamžikem podpisu Předávacího protokolu ve smyslu věty předchozí. 

5.1.9. Předávací protokol musí obsahovat předmět a charakteristiku předmětu Díla, resp. jeho částí 
a soupis dodaných logických technologických celků dodaného Díla. Přílohami Předávacího 
protokol budou i protokoly z akceptačního řízení. Dále bude obsahovat zhodnocení jakosti 
předmětu Díla a jeho částí. V případě zjištěných vad, bude obsahovat jejich soupis, lhůty pro 
jejich odstranění a stanovisko Objednatele. V Předávacím protokolu musí být uvedeno, zda 
Objednatel Dílo přejímá či nikoli. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis bude podepsán 
oprávněnými osobami obou Smluvních stran a má právní sílu originálu. 

5.1.10. V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
Dílo, které nese podstatné vady bránící funkcionalitě Díla či jeho části k účelu, k němuž má 
být využíváno, není Objednatel povinen Dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 
v Předávacím protokolu. Po odstranění těchto podstatných vad předmětu Díla či jeho části, 
pro které Objednatel odmítl od Zhotovitele předmět Díla převzít, se opakuje přejímací řízení 
analogicky dle tohoto odstavce této Smlouvy. V takovém případě bude k původnímu 
předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí předmětu Díla. 
Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol dle tohoto odstavce 
této Smlouvy. 

5.1.11. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu, termínech 
nebo parametrech Díla stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

5.1.12. Po podpisu akceptačního protokolu a Předávacího protokolu (bez výhrad a nedostatků) se 
Zhotovitel zavazuje realizovat migraci dat z původního systému Objednatele do Díla, a to 
v souladu s Harmonogramem. 

5.1.13. Po provedení migrace dat se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli kontrolu úplnosti 
migrace dat, a to v souladu s Harmonogramem. O ověření úplné migrace dat bude 
podepsán Protokol o migraci, který podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran. 
V případě, že se při ověření migrace dat prokáže existence chybějících dat, zavazuje se 
Zhotovitel nedostatky odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů. Poté se řízení o ověření 
migrace dál opakuje dle tohoto článku Smlouvy.  

5.2. Dílo dále zahrnuje servisní zajištění Díla – podporu a údržbu systému po dobu 60 měsíců, a to 
zejména: 

5.2.1. Technická podpora dodavatele v rozsahu 5x9 na celé dodané řešení. Účelem poskytované 
technické podpory Zhotovitele je zajistit chod dodaného systému v rozsahu a kvalitě takové, 
aby po dobu trvání záruky plnil účel, pro který byl systém dodán a který je popsán v příloze 
č. 1 Smlouvy. 

5.2.2. Zajištění „Single point of contact“ pro řešení veškerých incidentů souvisejících s provozem 
Díla a dodaných komponent. 

5.2.3. Zajištění dílčích činností při poskytování podpory, a to zejména: 

• analýza a identifikace příčin nahlášeného incidentu, problému či chybového stavu;  

• návrh a zajištění fixace chyby; 
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• zakládání a řešení incidentů u výrobce HW/SW;  

• implementaci veškerých bezpečnostních a výrobcem doporučených upgrade 
a update/patch dodaných produktů, které by mohly ohrožovat chod/bezpečnost 
Díla. 

5.2.4. Podmínky poskytování servisního zajištění Díla dle tohoto ujednání jsou podrobněji popsány 
v článku 9 – Podpora a údržba. 

5.3. Služby poskytované nad rámec Díla: 

5.3.1. Školení a konzultace odborných pracovníků (administrátorů) Objednatele zajišťované 
Zhotovitelem na základě výzvy Objednatele Zhotoviteli. 

5.3.2. Průběžné úpravy Díla vyžádané Objednatelem nad rámec odst. 5.2 této Smlouvy. 

5.3.3. Konzultační služby: 

• pro plánování přechodu na vyšší verze softwarového vybavení vyjma 
bezpečnostních/chod ohrožujících upgrade/update/patch;  

• při plánování, tvorbě nebo změnách provozních standardů a technologických 
postupů Objednatele; 

• pro záležitosti související se změnou legislativy; 

• při změnách nastavení systému nevyvolaného provozním incidentem;  

• ladění systému iniciované žádostí Objednatele nevyvolaného provozním 
incidentem; 

• specifická konzultace/pomoc jiným dodavatelům Objednatele související 
s infrastrukturou nevyvolaného provozním incidentem; 

• aktualizace provozní dokumentace po rekonfiguraci nevyvolaného provozním 
incidentem. 

5.3.4. Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) tyto služby čerpat dle své potřeby, popřípadě 
nečerpat žádné z těchto služeb. Nečerpáním, nebo čerpáním v nižším rozsahu nevzniká 
Zhotoviteli nárok na úhradu jakékoli újmy, popřípadě právo odstoupit od této (části) Smlouvy.  

6. CENA DÍLA A PLATBY 

6.1. Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí  

cena bez DPH:  1.976.800,- Kč 

DPH ve výši 21 %:     415.128,- Kč 

cena v četně DPH:   2.391.928,- Kč  

6.2. Cena Díla zahrnuje i servisní zajištění Díla v rámci záruky na dodané Dílo, dopravu, instalaci, 
implementaci a zprovoznění Díla. Cena Díla zahrnuje i náklady na správní poplatky, daně, cla, 
schvalovací řízení apod. (je-li relevantní), pojištění, přepravní náklady apod.  

6.3. Cenu díla je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících 
výši DPH. Dojde-li ke zvýšení sazby DPH, bude ke Smlouvě uzavřen dodatek. 

6.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla 
dle čl. 4.3 jednou splátkou. Přílohou faktury bude kopie Zápisu o předání a převzetí Díla 
podepsaného oběma Smluvními stranami. 

6.5. Odměna za realizaci činností dle odst. 5.3 Smlouvy bude hrazena na základě samostatné 
faktury, jejíž přílohou musí být objednávka Objednatele. 

6.6. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  
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6.7. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
dle příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Zhotovitel předkládá 
fakturu, včetně jejich příloh, ve 2 vyhotoveních. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 
Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.  

6.8. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později 
Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem 
odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

7.   PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli úplné a funkční Dílo, v množství, jakosti, provedení 
a termínu dohodnutých touto Smlouvou. 

7.2. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a včas dodané Zhotovitelem převzít a zaplatit za něj 
sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto Smlouvou. 

7.3. Zhotovitel je povinen spolu s Dílem dodat Objednateli kompletní dokumentaci nezbytnou 
k užívání, a to zejména záruční listy a návody v českém jazyce a další dokumentaci vyplývající 
z platné legislativy, zejm. zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž je současně povinen provést proškolení obsluhy Díla 
a potřebné revize.  

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou Zhotovitelem do výše 
limitu pojistného plnění v částce minimálně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje na žádost 
Objednatele bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele, předložit Objednateli pojistný certifikát prokazující existenci a účinnost této 
pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva dle věty první tohoto článku 
zůstane v účinnosti v tomto rozsahu po celou dobu trvání záruky. 

7.5. Objednatel nabývá vlastnického práva k Dílu dnem řádného předání a převzetí Díla od 
Zhotovitele na základě podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami. 
Stejným okamžikem přechází na Objednatele také odpovědnost za nebezpečí škody na zboží 
a oprávnění užít Dílo včetně dokumentace předané k Dílu. 

7.6. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby 
plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této Smlouvy 
znemožnit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se Zhotovitel dozví o takové skutečnosti.  

7.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Uplatní-li třetí osoba své 
právo k Dílu nebo jeho části, Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na vlastní 
náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv Objednatele. 

7.8. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

7.9. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Žádná ze 
Smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé 
Smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost. 

7.10. Obě Smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé Smluvní straně porušením 
svých povinností dohodnutých touto Smlouvou při provádění předmětu plnění této Smlouvy a za 
podmínek daných touto Smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu 
plnění Smlouvy.  

7.11. V případě součástí Díla, které jsou předmětem ochrany práv podle autorského zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel poskytne 
Objednateli územně i časově neomezenou licenci (právo užívat) a případné další verze 
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(upgrade programového vybavení) po dobu trvání záruky za cenu, která je již zahrnuta ve 
smluvní ceně podle této Smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí Díla. Objednatel není 
povinen využít poskytnutou licenci ani z části. 

7.12. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky za 
Objednatelem, které vzniknou na základě této Smlouvy, započítat vůči pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem jednostranným právním jednáním. Zhotovitel zajistí, že k předmětu 
Díla nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých 
by pro Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky třetích stran. Pokud by 
taková práva přesto existovala či v průběhu plnění vznikla, Zhotovitel je povinen zajistit jejich 
bezplatný převod na Objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na 
vlastní náklady zajistit vypořádání nároků třetích stran. 

7.13. Zhotovitel je povinen udržovat v aktuálním stavu veškerá přístupová oprávnění potřebná 
k softwarovým a hardwarovým produktům dodaným na základě této Smlouvy (přístupová jména 
a hesla). To platí i o přístupových oprávněních k registracím licencí a služeb prostřednictvím 
internetu u jednotlivých výrobců, jsou-li nezbytné pro aktualizace a údržbu daného SW a HW. 
Na vyžádání je Zhotovitel povinen zpřístupnit tato oprávnění Objednateli. V případě ukončení 
smluvního vztahu musí Zhotovitel všechna tato oprávnění Objednateli předat v aktuálním stavu. 

8. ZÁRUKY 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté podstatných vad a bude mít vlastnosti dle 
obecně závazných právních předpisů, této Smlouvy, dále bude mít vlastnosti první jakosti 
provedení a bude proveden v souladu s ověřenou technickou praxí. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční doba činí 60 měsíců, je poskytována na všechny části Díla 
a je garantovaná výrobcem. Na vyžádání Objednatele předloží Zhotovitel Objednateli písemný 
doklad, který potvrdí, že je záruka skutečně zajištěna v souladu s jeho zadáním a touto 
Smlouvou. 

8.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla dle čl. 4.3. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli a za vady, které 
vzniknou nebo se objeví v průběhu záruční doby dle odst. 8.2 a 8.3 této Smlouvy s výjimkou 
běžných opotřebení, vad způsobených nesprávnou obsluhou, vad způsobených vyšší mocí 
nebo třetími osobami a vad spotřebního materiálu. 

8.5. Zhotovitel poskytne Objednateli servisní zajištění Díla v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy 
v režimu on-site (servis u zákazníka) s dostupností popsanou detailně v článku 9. Podpora 
a údržba Díla této Smlouvy. 

8.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 8.2 a 8.3 Smlouvy vady Díla 
u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok 
Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad, a to včetně termínu 
pro odstranění vad Zhotovitelem. Za písemnou formu je považováno také nahlášení 
standardními prostředky technické podpory provozu, např. e-mailem nebo prostřednictvím 
HelpDesku/ hot-line. 

8.7. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V případě vady zboží 
má objednatel nárok zejména na 

• odstranění vady dodáním nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze 
vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Objednatel 
požadovat jen výměnu součásti; 

• odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná; 

• odstranění vady dodáním chybějícího zboží nebo její součásti; 

• přiměřenou slevu z ceny Díla; 

• odstoupení od Smlouvy (viz čl. 11), pokud to není vzhledem k povaze vady 
nepřiměřené. 
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8.8. Zhotovitel se zavazuje od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení 
v místě provádění předmětu Díla. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány 
písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran. 
Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či 
jeho části provedeno bezúplatně. 

8.9. Reklamaci uplatní Objednatel u Zhotovitele nejpozději poslední den záruční doby. I reklamace 
odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za uplatněnou včas. 

8.10. Uplatnění reklamačních práv Objednatelem, jakož i plnění jim odpovídajících povinností 
Zhotovitele, není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Zhotoviteli ani 
jiné osobě. 

8.11. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo Objednateli na náhradu škody. 

9. PODPORA A ÚDRŽBA DÍLA 

9.1. Podrobná specifikace služeb servisního zajištění díla popsaného v článku 5 Smlouvy je 
následující: 

Technologická podpora Po-Ne 7:00 – 19:00 

Zadávání požadavků 
HelpDesk/ hot line (e-mail, web) 

24 hod. denně 

Dostupnost 99,5 % 

Odezva od (response time) Dle detailu priorit v následující tabulce 

Řešení do (fix time) Dle detailu priorit v následující tabulce 

Plánovaná údržba 
Mimo provozní čas, souvislá délka odstávky 
max. 4 hodiny – servisní okno 

 

9.2. Objednatel bude své požadavky zadávat prostřednictvím HelpDesku Zhotovitele, k němuž 
Zhotovitel poskytne vybraným pracovníkům Objednatele přístup, nebo (pokud Zhotovitel 
takovou aplikací nedisponuje nebo v případě jejího výpadku) prostřednictvím kontaktního e-
mailu. 

9.3. Způsob poskytování podpory ze strany Zhotovitele je následující: 

• telefonicky, HelpDesk/hot-line, e-mailem na hot-line lince, osobně v sídle objednatele, 

• vzdálená podpora – on line zhotovitelem  

9.4. Kontakt na HelpDesk/ hot-line zhotovitele: e-mail: support@storageone.cz  

       telefon: 910 800 875 

Priorita Popis incidentu 
Odezva od  
(response 

time) 

Řešení do  
(fix time; 

od odezvy) 

A – kritická 
Primární systém nefunguje vůbec nebo jeho funkčnost 
je omezena natolik, že systém neplní účel, pro který byl 
pořízen 

- Řešením tohoto stavu se rozumí obnovení 
provozu  

2 hod. 4 hod. 

B – vysoká 
Primární systém funguje, ale je degradován natolik, že 
omezuje běžný provoz 
Např. dochází k významnému zpomalení výkonu 

2 hod. 24 hod. 



VZ/039/2018 

  9/25 
 

- Řešením tohoto stavu může být i řízený převod 
provozu do TC po dohodě se zadavatelem.  

C – střední 
Ztráta redundance  
Výpadek celé TC  
Neprobíhá zabezpečení dat do TC 
Neprobíhá záloha 

2 hod. do 2 
pracovních 

dnů 

D – nízká 
Dílčí výpadky komponent HW prvků (HCI node, disk, 
zdroj, řadič…) 2 hod. dle 

standardníc
h podmínek 

výrobce 
HW/SW 

 

9.5. Požadavky na HelpDesk/ hot-line jsou oprávněny zadávat výhradně osoby uvedené v odst. 
3.2.1 a 3.2.2 V případě, že komunikaci provádí jiná osoba, vyhrazuje si Zhotovitel právo 
požadavek odmítnout.  

9.6. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost při řešení provozního stavu, ke 
kterému si vyžádal sjednanou službu, včetně zásahu na místě. Je povinen zejména: 

• poskytnout Zhotoviteli dodatečné informace, které si Zhotovitel vyžádá; 
• provést na systému akce, které Zhotovitel Objednateli sdělí a informovat jej 

neprodleně o jejich výsledku; 
• zajistit součinnost pracovníků znalých potřebných hesel a disponujících 

oprávněními nutnými k provedení zásahu; 
• umožnit Zhotoviteli vzdálený přístup např. přes internet k podporovaným 

systémům. 

9.7. Oprávněný zástupce Objednatele je povinen podepsat „Pracovní list“ a potvrdit tak rozsah 
provedených prací pracovníkovi Zhotovitele, který zásah prováděl. Má-li pracovník výhrady 
k jeho obsahu, uvede tyto výhrady písemně v tomto dokumentu. 

9.8. Zhotovitel je povinen řádně a s odbornou péčí poskytovat službu v rozsahu definovaném touto 
Smlouvou a zajistit zástupnost osob při plnění této Smlouvy. Zhotovitel však může odmítnout 
poskytnutí služby, pokud je Dílo užíváno v rozporu s touto Smlouvou. 

9.9. Zhotovitel je povinen vyvarovat se poškození nebo zničení důležitých dat, která se ve 
výpočetním systému nacházejí. V případě nebezpečí ztráty dat během zásahu na systému je 
povinen upozornit Objednatele na nutnost tato data před tímto zásahem zálohovat. 

10. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE 

10.1. Pro případ prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla dle čl. 4.3 zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v období od 
1.  do 30. dne prodlení, smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v období od 
31. dne prodlení. 

10.2. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu dle odst. 
5.1.4, bod sedmý této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % 
z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 

10.3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za 
každý den prodlení s jejím zaplacením. 

10.4. Za porušení povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu dle odst. 7.4 zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den, v němž bude Zhotovitel 
v prodlení. 

10.5. Nedodržení parametrů pro služby uvedené v odst. 9.1 opravňuje Objednatele k sankcionování 
Zhotovitele podle následujících podmínek. Ceny smluvní pokuty jsou uvedeny bez DPH. 
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Priorita 
Výše mluvní 

pokuty 
Poznámka 

A – kritická 1.500,- 
Za každou (i započatou) pracovní hodinu překročení 
lhůty pro vyřešení. 

B – vysoká 1.000,- 
Za každou (i započatou) pracovní hodinu překročení 
lhůty pro vyřešení 

C – střední 500,- 
Za každý další (i započatý) pracovní den překročení 
lhůty pro vyřešení 

D – nízká 500,- 
Za každý další (i započatý) pracovní den překročení 
lhůty pro vyřešení 

 
10.6. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Uplatněním práva na 

zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

10.7. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení 
výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně. 

10.8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy může Objednatel požadovat kumulativně, a to do maximální 
výše celkové ceny uvedené v odst. 6.1 Smlouvy. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn 
započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele.  

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní 
povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména prodlení zhotovitele s předáním Díla delší 
než 30 dnů, porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a její nesplnění ani 
v dodatečné lhůtě (alespoň 5 dnů), kterou Objednatel zhotoviteli poskytl a písemně jej na 
možnost odstoupení v případě nesplnění povinnosti upozornil. Odstoupení od Smlouvy ze 
strany Objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži. 

11.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho 
majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li 
zahájeno insolvenční řízení nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních 
povinností, za což se považuje zejména prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur 
po dobu delší než 30 dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost 
odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn 
Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

11.4. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně. 

11.5. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení 
Zhotoviteli/Objednateli, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou. 

11.6. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením 
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po 
skončení Smlouvy. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky. 
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12.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými 
platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce 
přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

12.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

12.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 dnů od předložení sporu ke smírnému 
řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými 
obecnými soudy České republiky. 

12.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

12.6. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

12.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

12.8. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 

12.9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS. 

12.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

• Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění  

• Příloha č. 2 – Harmonogram 

12.11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Praze dne  
 

 
 
 

............................................. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta                                     

.............................................. 
Milan Hliňák 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 

Specifikace p ředmětu pln ění 

 

• 1x diskové úložiště NetApp FAS2750, 32x 1.8 TB SAS HDD 

• 3x server Dell PowerEdge R440 (2x Intel Silver 4110, 12x 32GB 32GB RDIMM) 

• 2x LAN přepínač Cisco SG550XG-24F 24-Port 10G 

• 1x UPS APC Smart-UPS SRT 6000VA 

• 1x diskové úložiště Synology DS1817, 8GB RAM Cache, 8x 8TB SATA HDD 

WD8003FRYZ 

• 5x 6TB SATA HDD WD60EFRX pro rozšíření stávajícího diskového úložiště 

• 1x Virtualizační SW VMware vSphere 6 Essentials Kit 
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Příloha č. 2 

Harmonogram 

 

• Analýza stávajícího prostředí - 1MD 

• Fyzická instalace zařízení - 1MD 

• Instalace SW a konfigurace provozních parametrů - 3MD 

• Migrace dat na nová zařízení - 2MD 

• Akceptační testy - 1MD 

• Zpracování provozní dokumentace - 1MD 


