Interní ID:

Smlouva o zajištění podpory aktivních prvků Cisco
uzavřená podle §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „smlouva“), ev. č.:
ANECT/JAMU/1701.

Článek 1:

Smluvní strany

Objednatel:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
sídlo: Beethovenova 2, 662 15 Brno
jméno jednající osoby: Ing. Josef Vinkler, vedouci TIO JAMU
IČ: 62156462
(dále v této smlouvě označován jen jako „objednatel“)

Dodavatel:

ANECT a.s.
sídlo: Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
jména zastupujících osob: Jan Zinek předseda představenstva
IČ: 25 31 30 29
DIČ: CZ25313029
zapsaná u rejstříkového soudu v Brně pod sp. zn. B 2113
(dále v této smlouvě označován jen jako „dodavatel“)

Článek 2:

Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je:
1. Závazek dodavatele zajistit pro objednatele CISCO Partner Support - servisní podporu výrobce
CISCO Systems, Inc. pro zařízení objednatele, jejichž seznam se nachází v příloze č. 1 této
smlouvy. Servisní podpora výrobce bude dodávána na jeden kalendářní rok.
2. Závazek objednatele zaplatit za zajištěnou podporu výrobce dohodnutou cenu.
Smlouva určuje smluvní podmínky, tj. způsob spolupráce smluvních stran, rozdělení odpovědností, stanovení cen, dodacích lhůt, podmínek pro předání a zajištění potřebné dokumentace.

Článek 3:

Způsob, místo a doba plnění smlouvy

1. Místem plnění je sídlo objednatele.
2. Dodavatel zajistí servisní podporu výrobce pro objednatele dle této smlouvy od 1.1.2018.
3. Objednatel bude po dobu trvání této smlouvy poskytovat nezbytné spolupůsobení, poskytne
zejména technické údaje a doplňující podklady, které si dodavatel vyžádá jako nezbytný
předpoklad pro řádné, včasné a úplné splnění svého závazku. Tyto údaje a podklady poskytne
dodavatel písemnou formou nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného
požadavku dodavatele, bude-li tento termín možno dodržet s ohledem na charakter a rozsah
požadovaných podkladů.
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Článek 4:

Předání a převzetí

Dodavatel bude objednanou servisní podporu objednateli dodávat formou registrace v evidenčním
systému CISCO Systems, Inc.

Článek 5:

Rozsah poskytovaných oprávnění

1. Podmínky servisní podpory výrobce CISCO Systems, Inc. se nachází na www stránkách výrobce.
2. Objednatel prohlašuje, že tyto podmínky zná, a bere na vědomí, že je oprávněn servisní podporu
užívat pouze v souladu s těmito podmínkami a je povinen se těmito podmínkami řídit.

Článek 6:

Ceny a platební podmínky

1. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou ve výši 161.419,- Kč
195.403,- Kč s DPH 21 %.

bez DPH, tj. celkem

2. Datem uskutečnění zdanitelného plnění ve vztahu upraveném touto kupní smlouvou je datum
30.11.2018.
Daňový doklad (faktura) bude dodavatelem vystaven, v souladu s ustanovením § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 15 dnů od
data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Nebude-li mít faktura předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli k doplnění.
Po doručení upravené faktury běží nová lhůta k jejímu zaplacení. Objednatel je povinen
oprávněně vystavenou fakturu zaplatit na účet dodavatele, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy,
a to v termínu splatnosti 21 kalendářních dní ode dne doručení objednateli.
Pro účely této smlouvy se za rozhodný považuje den připsání příslušné částky na účet
dodavatele.

Článek 7:

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Pro případ prodlení dodavatele s odevzdáním předmětu plnění smlouvy ve smluvených lhůtách z
důvodů ležících výlučně na straně dodavatele je objednatel oprávněn žádat po dodavateli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % ze smluvené ceny za každý den trvajícího prodlení až do
nápravy.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením smluvené ceny na základě důvodně a řádně
vystavené faktury ve lhůtě její splatnosti je dodavatel oprávněn žádat po objednateli zaplacení
úroku z prodlení ve výši 0,03 % ze smluvené ceny za každý den trvajícího prodlení až do nápravy.

Článek 8:

Zvláštní ujednání

1. Dodavatel i objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích
a informacích týkajících se druhé strany, které mají povahu obchodního tajemství a o nichž se
dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a zavazují se, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným
způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí přiměřenou ochranu a utajení těchto

Smlouva o zajištění servisní podpory (CSSP) ANECT/JAMU/1801 / Důvěrné informace
Prosazujeme principy ekologicky šetrného provozu – používáme recyklovaný papír

I Strana 2 z 5

Interní ID: 0002938

skutečností. Za porušení závazků dle tohoto odstavce se nepovažuje, použije-li dodavatel
informace o tomto obchodním případu jako referenci pro marketingové účely, resp. pro výběrová
řízení.
2. Závazky uvedené v čl. 8 odst. 1 platí i po zániku této smlouvy bez časového omezení po dobu, po
kterou předmětné informace mají nebo mohou mít povahu obchodního tajemství nebo důvěrných
informací.

Článek 9:

Oddělitelnost

Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by některá
ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení
platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení.

Článek 10:

Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva je uzavřena na dobu do 31.12.2018. Objednatel tímto dává zhotoviteli souhlas
s veřejným uváděním firmy objednatele jako zákazníka zhotovitele v rámci uvádění referencí
poskytnutých služeb.
3. Smluvní strany prohlašují, že po vzájemné dohodě se právní vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy
smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato smlouva je závazná i pro případného právního nástupce dodavatele.
5. Smluvní strany vyvinou veškerou snahu, aby vyřešily přátelským, přímým a neformálním jednáním
jakýkoliv nesoulad či spor vznikající mezi nimi nebo v souvislosti se smlouvou.
6. Jakýkoli právní postup nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou bude zahájen
a veden u příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu
ustanovení § 89a občanského soudního řádu sjednávají pro všechny spory místní příslušnost
obecného soudu dodavatele.
7. Smlouva může být měněna a doplňována po dohodě smluvních stran formou písemných, vzestupně
číslovaných a chronologicky řazených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Smluvní strany deklarují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že
smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně výhodných podmínek.
10. Součástí této smlouvy je následující příloha:
10.1.

příloha č. 1

Seznam aktivních prvků Cisco na JAMU v Brně
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V Brně dne: 1.11.2018

V Brně dne: 29.10.2018

Janáčkova akademie múzických umění
v Brně:

ANECT a.s.:

vedoucí
odboru

Ing. Josef Vinkler,
technického a investičního

Jan Zinek
předseda představenstva
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