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TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (dále jen „Smlouva“) je uzavřená ve smyslu 

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

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 

 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

se sídlem:   Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

IČO:    00164801 

bankovní spojení:  ČNB Praha 1 

číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

jednající:   Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky 

zástupce pro věcná jednání: Ing. David Špalt, odbor informatiky 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Poskytovatel: 

Neit Consulting s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108964 

se sídlem: Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 27369871 

DIČ: CZ27369871 (je plátcem DPH) 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: xxxxxxxxxx 

jednající: Ing. Radek Vojta, jednatel 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Objednatel a Poskytovatel dále samostatně také jako „Smluvní strana“ a společně také 

jako „Smluvní strany“) 
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Článek 1 

Účel a předmět Smlouvy 

1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě 

výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Podpora licencí Oracle“ realizovaného dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných 

zakázkách“), formou otevřené výzvy na e-tržišti Gemin, systémové číslo: 

T002/16/V00040173(dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Poskytovatele podaná 

v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“) byla 

vyhodnocena jako nejvhodnější. Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace 

Veřejné zakázky a dostatečné úpravy práv a povinností Smluvních stran. 

1.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli 

za podmínek stanovených touto Smlouvou roční podporu licencí Oracle (dále 

„Služby“). Jedná se o: 

- 5x Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual, a 

- 1x Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual. 

1.3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit za řádně a včas 

splněný závazek Poskytovatele cenu dle článku 3 Smlouvy způsobem dle článku 

4 Smlouvy. 

 

Článek 2 

Doba a místo plnění 

2.1. Poskytovatel bude poskytovat Služby podle čl. 1 Smlouvy na období od 1. 7. 2016 

do 30. 6. 2017. 

2.2. Místem plnění je sídlo Objednatele. 

 

Článek 3 

Cena za Služby 

3.1. Cena za Služby podle článku 1 činí 253.013,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttřitisíctřináct 

korunčeských) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH ve výši 21 % činí 

53.132,73,- Kč (slovy: padesáttřitisícjednostotřicetdvakorunčeskýchsedmdesáttři 

haléřů) a cena včetně DPH činí 306.145,73 Kč (slovy: třistašesttisícjednostočtyřicet 

pětkorunčeskýchsedmdesáttřihaléřů). Poskytovatel je plátcem DPH. 

3.2. Cena dle odst. 3.1. tohoto článku zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele související 

s poskytováním Služeb. 
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Článek 4 

Platební podmínky a fakturace 

4.1. Podkladem pro zaplacení ceny za Služby dle čl. 3 Smlouvy je řádný daňový doklad 

(dále jen „faktura“) vystavený Poskytovatelem nejpozději do 15 kalendářních dnů 

od nabytí účinnosti Smlouvy a doručený Objednateli. 

4.2. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a touto 

Smlouvou, a to zejména: 

a) označení faktury a její číslo, 

b) název, IČO a sídlo Objednatele, 

c) název, IČO a sídlo Poskytovatele, 

d) bankovní spojení, 

e) předmět Smlouvy, 

f) fakturovaná částka, 

g) DPH, 

h) evidenční číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele: 

160145 (viz také záhlavní této Smlouvy). 

4.3. Lhůta splatnosti řádné faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

Objednateli. 

4.4. V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje či nebude obsahovat potřebné 

údaje a náležitosti dle odst. 4.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit takovou 

fakturu Poskytovateli k opravě či doplnění s uvedením nedostatku. V takovém případě 

začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli 

a Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku. 

 

Článek 5 

Smluvní pokuty 

5.1. V případě prodlení s plněním závazku Poskytovatele dle čl. 1 Smlouvy je Objednatel 

oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

za Služby dle článku 3.1. této Smlouvy za každý, byť započatý den prodlení. 

5.2. V případě porušení závazků vyplývajících z čl. 6 Smlouvy je Objednatel oprávněn 

požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc 

korunčeských) za každý jednotlivý případ takového porušení. 

5.3. Zaplacení uvedené smluvní pokuty dle odst. 5.1. a 5.2. tohoto článku nemá vliv 

na případné uplatnění náhrady škody Objednatelem u Poskytovatele v souladu 

s Občanským zákoníkem, a to v její plné výši. 

5.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 

zaplacení Poskytovateli. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky 

na účet Objednatele, který je uveden v záhlaví této Smlouvy. 
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5.5. Při nedodržení termínu splatnosti faktury dle čl. 4 odst. 4.3. Smlouvy je Poskytovatel 

oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými 

právními předpisy. 

 

Článek 6 

Ochrana informací 

6.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací. Tato 

povinnost platí bez ohledu na době trvání této Smlouvy. 

6.2. Právo užívat, poskytovat nebo zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany 

pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností 

vyplývajících z této Smlouvy či jiných právních předpisů. 

6.3. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré navzájem 

poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné 

ve veřejných zdrojích (např. obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odst. 

6.4. tohoto článku. 

6.4. Poskytovatel uzavřením této Smlouvy bezvýhradně souhlasí, aby tato Smlouva 

a/nebo její jakákoliv část či metadata byla Objednatelem zveřejněna způsobem 

umožňujícím neomezenému počtu třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným 

vhodným způsobem, v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

Článek 7 

Součinnost a vzájemná komunikace 

7.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z čl. 1 Smlouvy. 

7.2. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněné 

osoby budou zastupovat Smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech 

souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, 

že Oprávněnými osobami jsou: 

a) Oprávněná osoba Objednatele: Ing. David Špalt 

(email: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx), 

a 

b) Oprávněná osoba Poskytovatele: xxxxxxxxxx 

(email: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx). 

Změna oprávněné osoby je možná jen po předchozím písemném oznámení této 

skutečnosti druhé Smluvní straně, avšak nevyžaduje uzavření dodatku k této 

Smlouvě. 
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Článek 8 

Ostatní ujednání 

8.1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, vždy v písemné 

formě. 

8.2. Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, dále 

je možné z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 

Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného 

oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

8.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel nabízel, 

dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti 

za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě 

Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 

a otevřené soutěže. 

8.4. Objednatel se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelem v rozsahu nutném 

k dosažení cíle. 

8.5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Poskytovatel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Poskytovatel je povinen archivovat relevantní 

dokumenty v souladu s příslušnými právními předpisy. 

8.6. Objednatel se zavazuje používat Služby v souladu s licenčními podmínkami Oracle. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

9.1. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí 

Občanským zákoníkem, Zákonem o veřejných zakázkách a dalšími relevantními 

právními předpisy. 

9.2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou uskutečňovány formou písemných 

dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami (s výjimkou změny oprávněných 

osob dle článku 7 odst. 7.2. Smlouvy). 

9.3. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 

ujednání i nadále v platnosti. 

9.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku 

Poskytovatele. 

9.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

Objednatel obdrží dva stejnopisy a Poskytovatel jeden stejnopis. 

9.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu 

s příslušným právním předpisem. 
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9.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu prostudovaly, rozumějí jí a souhlasí 

se závazností všech ustanovení. Toto znění Smlouvy vyjadřuje jejich svobodné, 

vážné, určitě a srozumitelně míněné vůle a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

V Praze, dne 8. 8. 2016    V Praze, dne 5. 8. 2016 

 

 

            Ing. Jana Vodičková          Ing. Radek Vojta 

       ředitelka odboru informatiky              jednatel 

Česká republika – Ministerstvo životního                 Neit Consulting s.r.o. 

                      prostředí 
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Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku Poskytovatele 

 


