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Smlouva o dílo „Nasazení Windows 10 Enterprise 

v prostředí Objednatele"

I. uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen 

„občanský zákoník44 a dále jen „Smlouva44)

Smluvní strany

(1) Objednatel:

Jihočeský kraj

Se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO 70890650

DIČ CZ70890650

Zastoupená Ing. Petrem Vobejdou, vedoucím odboru informatiky

Bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka České Budějovice, č.ú.: 199783072/0300

(2) Zhotovitel:

Obchodní firma S.ICZ a.s.

Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 Nusle

Zapsaná Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 7363

IČO 26482444

DIČ CZ699000372

Zastoupená Mgr. Danem Rosendorfem - předsedou představenstva

Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s„ 
2109224082/2700
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II.

Účel smlouvy

(1) Účelem této Smlouvy je stanovit podmínky, za nichž bude Zhotovitel provádět dílo 

specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy pro Objednatele (dále jen ,,Dílo“) a 

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za takto provedené Dílo uhradí Zhotoviteli cenu 
specifikovanou v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen ,,Cena“).

Předmět díla

(1) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo. 
Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

IV.
Doba plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas, v termínech stanovených v Příloze 
č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram"), není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zhotovitel zahájí provádění Díla dnem 3. 12. 2018.

(3) Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoli prodlení s plněním dle Harmonogramu. 
V případě, že prodlení je způsobeno:

a) okolností vylučující odpovědnost, nebo

b) jakýmkoli jednáním, opomenutím nebo prodlením Objednatele 

ve vztahu k jeho závazkům podle Smlouvy, nebo

c) jakoukoli jinou událostí mimo kontrolu Zhotovitele,

termín plnění bude prodloužen o dobu dohodnutou Smluvními stranami, přičemž tato 

doba nesmí být kratší než doba prodlení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
Pokud je prodlení způsobeno důvody na straně Objednatele, Objednatel je povinen 
nahradit Zhotoviteli veškeré vícenáklady a výdaje Zhotovitele vzniklé v důsledku 
takového prodlení.
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v.
Místo plnění

(1) Místem plnění je sídlo Objednatele (dále jen „Místo plnění“). Některé činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy může Zhotovitel po schválení Objednatelem poskytovat 

z místa a v prostorách provozoven Zhotovitele vzdáleným přístupem do sítě 
Objednatele.

VI.

Cena plnění

(1) Cena Díla:

a) Cena Díla je specifikována Přílohou ě. 2 Smlouvy.

b) Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem 
k Ceně připočtena dle platné právní úpravy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

c) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Díla dle specifikace 

v Příloze č. 2 na základě faktury vystavené Zhotovitelem ke dni podpisu 

Předávacího protokolu dle Přílohy č. 5 Smlouvy.

(2) Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění Díla k nutnosti provést 

Dílo odchylně od specifikace stanovené v Příloze č. 1 a tím i ke zvýšení nákladů a 
zvýšení Ceny, mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným 
souhlasem Objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby 
nedošlo ke vzniku škody na prováděném Díle.

VII.

Platební podmínky

(1) Náležitosti daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura44):

a) Cena Díla je splatná na základě faktur Zhotovitele.

b) Faktura jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a 
daňových dokladů v souladu s platnou právní úpravou, zejména § 29 

zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a § 
435 občanského zákoníku.
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(2) Podmínky fakturace:

a) Právo na vyúčtování a úhradu Ceny Díla vzniká dnem podpisu 
Předávacího protokolu dle Přílohy č. 5 Smlouvy

b) Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího 
protokolu dle Přílohy č. 5 Smlouvy

(3) Splatnost faktury:

a) Faktura je splatná do 15 kalendářních dní ode dne jejího doručení 

Objednateli.

b) Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem 

připsání peněžité částky na účet Zhotovitele. Veškeré poplatky spojené s 
převodem peněz jdou k tíži plátce.

(4) Odmítnutí faktury:

Nesplňuj e-li faktura náležitosti uvedené v bodě (1) či bude-li faktura 

obsahovat neúplné či nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit do 

5 pracovních dní Zhotoviteli fakturu k doplnění či opravě, aniž se 
dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti začne běžet ode 
dne doručení opravené faktury Objednateli.

Vlil.
Povinnosti objednatele a zhotovitele

(1) Objednatel je povinen zajistit připravenost Místa plnění a poskytovat Zhotoviteli 
v rámci plnění této Smlouvy veškerou součinnost minimálně v rozsahu stanoveném 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. Věci potřebné k provedení Díla uvedené v příloze č. 4 je 

Objednatel povinen předat Zhotoviteli bezodkladně po uzavření Smlouvy.

(2) Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje:

a) Provést Dílo v rámci stanoveného harmonogramu viz příloha č. 3 

samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky, na vlastní 
riziko, nepodléhaje ani soustavnému dozoru ani řízení Objednatele.

b) Provést Dílo řádně a včas za dohodnutou Cenu za podmínek této 
Smlouvy.

c) Provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, oborovými 
standardy a při plnění této Smlouvy dodržovat vnitřní předpisy 
Objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen Objednatelem.
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d) Předložit Objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a 

informace nezbytné pro plnění předmětu Smlouvy, stejně jako 
požadavky na součinnost při organizačním zajištění, a to bezodkladně po 

podpisu této Smlouvy.

e) Bezodkladně informovat Objednatele o splnění Díla i jeho části.

(3) Závazek Zhotovitele provést Dílo nebo jeho část je splněn okamžikem jeho 

dokončení a předání Objednateli, přičemž Zhotovitel umožní Objednateli jeho užití. 

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O dokončení, 
předání a převzetí Díla jsou Smluvní strany povinny sepsat písemný zápis formou 

předávacího protokolu o převzetí Díla. Vzor předávacího protokolu tvoří Přílohu č. 5 
této Smlouvy.

(4) Předmět Díla bude předán společně s dokumentací na základě předávacích 

protokolů podepsaných oběma Smluvními stranami po dokončení Díla v souladu s 
Harmonogramem.

(5) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň tři 
pracovní dny před zamýšleným předáním. Objednatel je povinen potvrdit navržený 

termín do druhého pracovního dne od výzvy Zhotovitele.

(6) Výskyt nepodstatných vad, které nebrání užívání Díla a nejsou v rozporu se základní 
specifikací Díla dle Přílohy č. 1 a předanou dokumentací nejsou důvodem pro odmítnutí 
převzetí ze strany Objednatele. Objednatel je povinen takové nepodstatné vady 

specifikovat v předávacím protokolu a dohodnout se Zhotovitelem přiměřenou lhůtu 
kjejich odstranění. Vady může Zhotovitel dle svého rozhodnutí odstranit jejich 
odstraněním, opravou nebo dodáním nového plnění.

(7) V případě výskytu podstatných vad Díla, které brání užití Díla Objednatelem 

v souladu se specifikací Díla a dokumentací, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 

nebo jeho část převzít. Zhotovitel je povinen takové vady odstranit v dodatečné 
přiměřené lhůtě a opětovně vyzvat Objednatele k převzetí Díla.

(8) V případě, že se Objednatel bez vážného důvodu nedostaví k řádně oznámenému 
převzetí Díla nebo jeho části, má se za to, že ke stanovenému dni Dílo či jeho část 
převzal bez výhrad.

(9) Zhotovitel je oprávněn provádět jakoukoli část Díla prostřednictvím subdodavatele 
(subdodavatelů) za předpokladu, že bude odpovídat za jeho činnost ve stejném rozsahu, 
jako by ji prováděl sám.
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IX.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

(1) Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny 
Díla.

(2) Právo užití části Díla, která podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva 

duševního vlastnictví, přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny Díla resp. 
ceny za užití takového díla (odměna za poskytnutí (sub)licence).

(3) Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel do doby 

řádného dokončení Díla či jeho části. Předáním a převzetím Díla nebo jeho části 

Objednatelem dle čl. VIII odst. 3 Smlouvy přechází na Objednatele.

X.
Odpovědnost za vady

(1) Zhotovitel odpovídá za to, že provedení Díla bude ke dni předání splňovat základní 

funkční specifikaci stanovenou Smlouvou a popsanou v dokumentaci předávané spolu 
s Dílem. Vadou se rozumí rozpor mezi skutečnými funkčními vlastnostmi poskytnutého 
plnění a funkčními vlastnostmi, které jsou stanoveny v dokumentaci plnění nebo 

Specifikaci Díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Za vadu se považuje i skutečnost, že funkční 

vlastnosti poskytnutého plnění neodpovídají povinným funkčním vlastnostem, jak 

vyplývají z technických norem, pokud se takové technické normy na plnění vztahují a 
jsou vůči němu závazné. Za vadu se dále považují i právní vady plnění.

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené:

a) vyšší mocí,

b) neoprávněným zásahem či opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na 

straně Objednatele v rozporu s dokumentací, písemně předanými 
doporučeními výrobce nebo Zhotovitele nebo zásahem Objednatele či 
třetí osoby na straně Objednatele do zdrojového kódu SW bez 
předchozího souhlasu Zhotovitele, je-li SW součástí dodávky Díla nebo

c) změnou právních předpisů týkajících se Díla.
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XI.
Práva duševního vlastnictví

(1) Smluvní strany jsou povinny dodržovat právními předpisy stanovené povinnosti 

k ochraně práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví, jakož i chránit práva 
spadající do autorského práva a ochrany obchodního tajemství.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv 

duševního vlastnictví, která se týkají předmětu Díla a která jsou nezbytná k jeho užívání 
Objednatelem a k jeho provozování a zachování funkčnosti. Smluvní strany se dohodly, 
že práva duševního vlastnictví, která se týkají předmětu Díla, může Zhotovitel 

poskytnout i jiným osobám.

(3) Objednatel nabude ke dni úhrady Ceny Díla oprávnění k výkonu práva užít autorská 

díla, která Zhotovitel v rámci plnění Díla vytvořil (dokumentace apod.).

(4) Je-li součástí Díla autorské dílo dodávané třetí stranou, je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se 

týkají takového autorského díla a která jsou nezbytná k jeho užívání Objednatelem a 
k jeho provozování a zachování funkčnosti. Objednatel je oprávněn taková autorská díla 

užívat v souladu s licenčními podmínkami třetích stran a zavazuje se k jejich 
dodržování.

(5) Zhotovitel odpovídá za právní vady Díla vzniklé v případě, že Objednatel užíváním 
předmětu Díla v souladu se Smlouvou poruší práva z průmyslového nebo duševního 
vlastnictví jiných osob, jestliže toto právo třetí osoby požívá ochrany na základě 
právního řádu České republiky.

XII.
Ochrana důvěrných informací

(1) Důvěrnými informacemi se rozumí skutečnosti, které nejsou všeobecně veřejně 
známé bez ohledu na formu jejich zachycení, které se týkají plnění této Smlouvy. 
Zejména jde o informace o právech a povinnostech Smluvních stran, informace o 

cenách plnění, jakožto i o průběhu plnění a informace týkající se Smluvních stran 
v oblasti obchodního tajemství, jejich činnosti, struktury, hospodářských výsledků, 
know-how a dále informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy 

zvláštní režim utajení, a které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro 

kteroukoliv Smluvní stranu. Dále se za důvěrné informace označují takové, které
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některá ze mluvních stran jako důvěrné označila, a nebo již z povahy takových 

informací jejich důvěrnost vyplývá.

(2) Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu důvěrnosti získaných informací 
způsobem obvyklým jako při ochraně vlastních důvěrných informací. Smluvní strany 

mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti ochrany důvěrných informací. 

Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit ochranu získaných důvěrných informací i 

u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové 
informace byly poskytnuty.

(3) Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze 

v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících 
z této Smlouvy.

(4) Po předání a převzetí Díla může každá ze Smluvních stran žádat od druhé strany 

vrácení všech poskytnutých materiálů potřebných k realizaci Díla, jestliže tyto materiály 
obsahují důvěrné informace. Druhá Smluvní strana je povinna požadované materiály 

včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat.

XIII.

Náhrada škody

(1) Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé Smluvní straně v souvislosti 
s plněním dle této Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za jakékoli nepřímé, 

náhodné či následné škody. Smluvní strany prohlašují, při zvážení veškerých okolností, 
které jsou Smluvním stranám známy nebo by jim měly být známy při vynaložení 

obvyklé péče, že výše škody předvídatelné jako možný důsledek porušení povinností 
některé ze Smluvních stran, nepřekročí částku odpovídající 30 % Ceny Díla vč. DPH.

(2) V případě, že Objednatel uloží Zhotoviteli povinnost provést jakékoli plnění dle této 

Smlouvy (resp. zadá Zhotoviteli konkrétní pokyn nebo předá věc kjeho provedení), a 
Zhotoviteli bude před provedením takového pokynu po předání věci Objednatele 

zřejmé, že zadání je nesprávné nebo chybné, je povinen Objednatele na nevhodnost jeho 
pokynu, předané věci či chybu v zadání upozornit. Uvedenou povinnost má též 
Objednatel vůči Zhotoviteli pro případ, že je Zhotovitel při plnění předmětu této 

smlouvy oprávněn zadat jakýkoli pokyn Objednateli. V případě, že i přes takové 

upozornění druhá ze Smluvních stran trvá na plnění (provedení pokynu) dle původního 
zadání, je ta ze Smluvních stran, která plnění (pokyn) realizuje, povinna postupovat 

podle původního zadání. V takovém případě však Smluvní strana realizující pokyn
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(poskytující plnění) neodpovídá za škodu, či jiné důsledky, které v souvislosti 

s realizací takového pokynu mohou nastat.

(3) Nahrazuje se pouze škoda skutečná. V rozsahu povoleném platnými právními 

předpisy nenese žádná ze Smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé 
nebo následné škody, škody způsobené na ztrátách nebo poškození dat nebo škody 
spočívající v ušlém zisku nebo ztrátě výnosů nebo jiné finanční ztrátě.

(4) Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků, 

prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 

(vyšší moc). Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení splněním své povinnosti nebo vznikla z jejích 

hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, 

dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

(5) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vznik okolností vylučujících odpovědnost, které brání nebo mohou bránit 

řádnému plnění Smluvní strany dle této Smlouvy.

XIV.
Smluvní sankce

(1) Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb sjednaných v této Smlouvě (resp. 
v jejích dodatcích či dalších dokumentech, uzavřených mezi Smluvními stranami za 
účelem splnění předmětu této Smlouvy) je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení.

(2) V případě prodlení Zhotovitele z důvodů výlučně na jeho straně s předáním Díla 
v termínu stanoveném v Příloze č. 3 - Harmonogramu, nebo v jakékoli pozdější době 
dohodnuté Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 

uhrazení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení do výše 10% z Ceny 

Díla bez DPH.

(3) V případě prodlení Objednatele z důvodů výlučně na jeho straně s převzetím Díla 
v termínu stanoveném v Příloze č. 3 - Harmonogramu, nebo v jakékoli pozdější době 

dohodnuté Smluvními stranami, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení do výše 10% z Ceny 
Díla bez DPH.
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(4) Vznikem nároku na uplatnění smluvní sankce není dotčen nárok Smluvní strany na 

náhradu vzniklé škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

(1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

(2) Smlouvu lze předčasně ukončit:

a) Písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání 
vzájemných závazků a pohledávek.

b) Písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se 
považuje:

1. prodlení s předáním Díla po dobu delší než šedesát (60) dní,

2. nezaplacení Ceny nebo její části po dobu delší než (60) dní,

3. nesplnění povinností Objednatele k poskytnutí součinnosti dle 
Přílohy č. 4 Smlouvy,

4. porušením práv duševního vlastnictví Zhotovitele nebo Třetích 
stran Objednatelem,

5. trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmě nevhodného 

příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
Zhotovitelově písemném upozornění.

c) Písemným odstoupením od Smlouvy v případě nepodstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou za podmínek dále stanovených. 

Jestliže kterákoli Smluvní strana poruší nepodstatným způsobem 
Smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat porušující Smluvní 
stranu ke splnění jejích závazků ze Smlouvy. Pokud do třiceti (30) dní 
od doručení této výzvy Smluvní strana, která porušila Smlouvu, neučiní 

uspokojivé kroky k nápravě nebo pokud do šedesáti (60) dní od této 

výzvy, nebo do jakékoli delší doby dohodnuté Smluvními stranami, 
tato Smluvní strana neodstraní porušení závazků Smlouvy, může druhá
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Smluvní strana od Smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu 

jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.

d) Pokud příslušný soud rozhodne o úpadku Zhotovitele nebo bude 

Zhotovitel zrušen s likvidací, je Objednatel oprávněn bezodkladně od 
Smlouvy odstoupit. Nebude-li jedna ze smluvních stran schopna dostát 
svým finančním závazkům nebo bude vůči Smluvní straně uplatněn 

zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jejího majetku, může 
druhá Smluvní strana odstoupit od Smlouvy okamžitě.

e) Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně na 

adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně na poslední prokazatelně 

oznámenou korespondenční adresu.

f) Smluvní strany jsou povinny do 30 dní od ukončení Smlouvy vypořádat 
písemnou dohodou své vzájemné závazky a pohledávky. Pro vyloučení 

všech pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že pokud 

Zhotovitel plnil jen zčásti, může Objednatel odstoupit od Smlouvy jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak.

g) Ukončením této Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení 
týkající se smluvní pokuty, ochrany důvěrných informací, náhrady škody 
a jiných nároků a závazků, přetrvávajících ze své povahy i po ukončení 
Smlouvy.

XVI.
Vzájemný styk smluvních stran

(1) Osoby oprávněné jednat ve věci této Smlouvy jsou statutární orgány smluvních stran 
nebo osoby, uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo osoby, které byly k jednání a 
podepisování těmito osobami zplnomocněny nebo pověřeny a toto pověření řádně 
prokáží.

(2) Domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 občanského zákoníku 
se mezi Smluvními stranami neuplatní.
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XVII.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní vztah mezi Smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Smlouva se 
řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

(2) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají 
přednost před Smlouvou, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla 
donucující účinky.

(3) Odpověď strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s 

dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky.

(4) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo, plynoucí jí ze 

Smlouvy či jejího porušení, do podoby cenného papíru.

(5) Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou Smluvní stranou a 
přechodu této Smlouvy při právním nástupnictví.

(6) Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli svolení k uvádění Objednatele jakožto 
referenčního zákazníka a ke zveřejnění informací týkajících se této Smlouvy a plnění 

poskytnutých na jejím základě v rozsahu, v jakém jej bude Objednatel považovat za 
nezbytné či vhodné pro splnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů a 
pro marketingové účely Zhotovitele, včetně uvádění Objednatele jako referenčního 

zákazníka v zadávacích řízeních v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn toto svolení kdykoli 

písemně odvolat.

(7) Veškeré změny Smlouvy lze činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 
Přílohy č. 1, která tvoří technickou předlohu Díla Zhotovitel prohlašuje, že tato 
Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 

občanského zákoníku.
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(9) Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným

pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž

bylo ujednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

(10) Účastníci Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že

Smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a nebyla ujednána v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

(11) Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její následující přílohy:

a) Příloha č. 1 Specifikace díla

b) Příloha č. 2 Cena

c) Příloha č. 3 Harmonogram

d) Příloha č. 4 Součinnost Objednatele

e) Příloha č. 5 Vzor předávacího protokolu

(12) Všechna vyhotovení Smlouvy jsou rovnocenná a mají platnost originálu.

(13) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel

i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

(14) Smluvní strana, která tuto Smlouvu podepisuje jako poslední, je povinna v den

jejího podpisu o této skutečnosti písemně, faxem nebo elektronicky informovat druhou
Smluvní stranu a do tří kalendářních dní doručit druhé Smluvní straně příslušný počet

stejnopisů Smlouvy.

V Č. Budějovicích dne 2 0 -1|- 2018 ^ Praze dne 13.11.2018

JIHOČESKY KR/W
KRAJSKÝ ÚŘAT"

odbor informatiky
Li Zimního stadionu ;9L2/
370 Z6 čosko Buriř-ioví.:.;:

<a ;JCZ a.s.
Na hřebenech H 1718/10

140 00 Prsha 4
IČO: 26482444

Objednatel: Ing. Petr Vobejda Zhotovitel: Mgr. Dan Rosendorf -
předseda představenstva S.ICZ a.s.
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Příloha č. 1
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Příloha č.2 
Cena Díla

Položka Cena bez DPH v Kč

Vytvoření projektové dokumentace 50.000

Implementace MDT a GPO 200.000

Implementace Microsoft Local Administrátor Password Solution 50.000

Implementace WSUS Local Update Publisher 30.000

Technická podpora 3 měsíce (3 MD za celé období) 45.000

CENA CELKEM 375.000
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Příloha č.3 
Harmonogram

Položka Časový plán

Vytvoření projektové dokumentace včetně konzultace s dodavateli IdM D + 10

Implementace MDT a GPO včetně upgrade ADFL a ADDL D10 + 20

Implementace Microsoft Local Administrátor Password Solution D30 +10

Implementace WSUS Local Update Publisher D40 + 10

Technická podpora 3 měsíce (3 MD za celé období) Začátek D50

Vzhledem ke stávajícím dříve nasmlouvaným a zákazníky objednaným projektům, 
budeme moci zahájit realizaci od začátku prosince 2018 naplno. Během měsíce 
listopadu 2018 můžeme provést některé dílčí zahajovací práce a tím vše uspíšit.

D je 3.12. 2018

Číslovka znamená počet pracovních dnů.
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Příloha č.4
Součinnost Objednatele

Konzultace při tvorbě projektu s KÚJČ a dodavatelem IdM

Konfigurace Microsoft certifikační autority podle projektu (pro Bitlocker 

Network Unlock)

Konfigurace DHCP podle projektu (pro UEFI boot a LUP)

Účet doménového administrátora (GPO apod.)

Vytvoření virtuálních serverů podle projektu

Stanice pro vytvoření imagů - HW typy podle zadání veřejné zakázky 

Spolupráce při testování MDT a GPO 

Zajištění prostor pro školení
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Příloha č. 5
Vzor předávacího protokolu

S ■ I C Z A.S
Předávací protokol

Projekt Smlouva:

S.ICZ, a s.
Na hřebenech 111718/10,140 00
Praha 4
IČ: 26482444

Místo předání:

Předáno dne:

Předmět

Za SJCZ předat Za___________ MBMBJ:

Jméno: Jméno:

Podpis: Podpis:

FOÍ.333.K :tram 1:1

5.ÍC2 a,s. • Na hřebenech ÍI 1718/10 * 140 00 Praha 4 • Česká republika 
+420 222 271 lil * Fax; +420 222 271 112 * E-matl: jnf&gi.c:

1Č: 26482444 * DIČ: CZ 699000372 » sapsan v OR u MS Praha, B ?3S3

wwwi.cz
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