Smlouva č. 2020 –

SMLOUVA O DÍLO
Kongresové centrum Praha, a.s.
se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
IČ: 63080249
DIČ: CZ63080249, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 6502790257/0100
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3275zastoupená Ing.
Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou KCP
(dále jen „Objednatel“)

a

[Obchodní firma]
se sídlem [•]
IČ: [•]
DIČ: [•], plátce DPH
bankovní spojení [Název banky], č. ú. [•]
zapsaná v obch. rejstříku vedeném [•]
zastoupená [•]
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají následujícího dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („NOZ“), tuto smlouvu (dále jen
„smlouva“):

I.
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je výměna stávajících core switchů datové infrastruktury KCP za
výkonnější a s tím spojená rekonstrukce infrastruktury.
2. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení „Core switche datové
infrastruktury KCP“ a vítězné nabídky Prodávajícího, kterou předložil v poptávkovém
řízení. Tato Smlouva je uzavřena na základě nabídky Prodávajícího ze dne [•] 2020, která
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byla na základě výzvy Kupujícího k podání nabídek ze dne [•] 2020 vybrána jako
nejvhodnější, a jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám, přičemž každá z nich má k
dispozici jedno její vyhotovení.
3. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo
níže specifikované a závazek Objednatele dokončené dílo převzít a uhradit za něj sjednanou
cenu.
4. Dílem se rozumí:
a) dodávka hardware dle specifikace v příloze č. 2 (dále jen „hardware“) této smlouvy;
b) dodávka licencí k hardware dle specifikace v příloze č. 2 této smlouvy;
c) provedení montážních prací dodaného hardware dle specifikace v příloze č. 2 této
smlouvy;
d) provedení konfigurace nových komponent a integrace do existující infrastruktury
Objednatele za účelem zprovoznění dodaného hardware dle specifikace v příloze č. 5
této smlouvy;
e) doprava hardware na místo plnění;
f) předání certifikátů, dodacích listů, dokladů nutných k užívání věci, zejména návodů
k použití v českém nebo anglickém jazyce, a příp. dokumentů, které se k hardware
vztahují.
to vše zohledňující výchozí stav dle odst. 5 tohoto článku (dále jen „Dílo“).
5. Dílo musí být v souladu s:
a) platnými právními předpisy ČR;
b) platnými technickými normami (ČSN, EN, ISO);
c) požadavky a doporučeními výrobců dodaného hardware; a
d) pokyny Objednatele.
6. Výchozí stav síťové infrastruktury u Objednatele je specifikován v příloze č. 6 této
smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem hardware, který objednateli odevzdává,
hardware je nový, nikoliv použitý, a to ani repasovaný; hardware je určen pro český trh a
není ukončen jeho prodej; hardware odpovídá smlouvě, tzn. má vlastnosti, které si strany
ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce popsal nebo
které Objednatel očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné,
že se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy či poptávkového řízení, že je bez
jakýchkoliv vad, a to i právních, a má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více
hardware, že hardware dodá v odpovídajícím množství.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky k realizaci Díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k Dílu,
mj. se zadávací dokumentací, a že podle nich lze Dílo požadovaných vlastností a určeného
účelu řádně a včas provést. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude možno podle této
smlouvy provést. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby bylo plně funkční a kompletní
ve smyslu a podle podmínek této smlouvy.
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9. Jestliže se ukáže, že pro řádnou realizaci a bezpečné užívání celého Díla je nutno zajistit a
dodat v rozsahu předmětu plnění Zhotovitele dle této smlouvy některé další zboží a služby
a tyto nejsou uvedeny v jakékoliv části smlouvy a nutnost zajištění těchto dodávek a služeb
mohl Zhotovitel na základě požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a s vynaložením
svých odborných znalostí předpokládat, pak se Zhotovitel zavazuje takovéto dodávky a
služby zajistit a provést na svůj náklad bez nároku na zvýšení ceny stanovené smlouvou.

II.
Místo, doba a způsob plnění
1. Místem plnění Díla je objekt sídla Objednatele a objekty místa podnikání Objednatele –
Kongresové centrum Praha – 5.května 1640/65 Praha 4 Nusle
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do dvou měsíců ode dne účinnosti této
smlouvy, nebude-li smluvně formou písemného dodatku sjednáno jinak.
3. Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval nájemce,
hosty nebo zákazníky nacházející se v místě plnění nebo čím by vážně ohrožoval výkon
jejich práv a za to nese odpovědnost. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při
provádění Díla osobám, jejichž práva či právem ochráněné zájmy mohou být prováděním
Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel.
Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození
zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotyčnými osobami projednat přiměřenou
náhradu.
4. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zajistit dodržování veškerých předpisů týkajících
se bezpečnosti a ochrany zdraví, předpisů požární ochrany, ochrany životního prostředí,
jakož i všech dalších právních norem, vztahujících se k provádění Díla.
5. Zhotovitel je povinen realizovat změny požadované Objednatelem. Veškeré změny Díla
oproti zadávací dokumentaci provedené Zhotovitelem v průběhu realizace Díla musí být
předem učiněny formou změnového listu, odsouhlaseného Objednatelem.

III.
Cena díla
1. Cenu Díla tvoří: (i) cena za zboží (hardware) dodané v rámci Díla, (ii) cena prací
provedených v rámci Díla.
2. Smluvní strany sjednaly (i) cenu za zboží (hardware) v celkové výši [•],- Kč (slovy: [•]
korun českých) bez DPH. Pro účely určení ceny s dodávkou spojených prací sjednaly
smluvní strany částku v celkové výši [•],- Kč (slovy: [•] korun českých) bez DPH za montáž
a instalaci. DPH bude připočtena v zákonné výši platné v době uskutečnění zdanitelného
plnění. Položkový rozpočet je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. Dohodnutá Cena Díla dle
položkového rozpočtu je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, maximální a pevnou po
celou dobu trvání smlouvy a realizace Díla.
3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele, jakož i jeho subdodavatelů,
vynaložené v souvislosti s provedením Díla, zejména náklady na pořízení zboží, materiálu,
vybavení, dopravné, odměnu pracovníkům a subdodavatelům, apod.

Stránka 3 z 14

Smlouva č. 2020 –

4. Pokud se pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a
zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu Díla v souladu se smlouvou a
účelem jeho použití ukáže nutnost dodání jakýchkoli dodatečných částí Díla či prací
nespecifikovaných přílohou č. 1 anebo písemnými požadavky Objednatele, potom je
Zhotovitel na základě požadavku Objednatele provede jako vícepráce, jejichž rozsah bude
definován změnovým listem. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny Díla nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou
obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání
dodatku k této smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v
předmětu plnění a sjednané ceně Díla zahrnuty.
5. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny Díla, jestliže písemně Objednateli
neoznámí nutnost překročení ceny Díla nebo její části a výši požadovaného zvýšení bez
zbytečného prodlení poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné
oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny, to je možné pouze
na základě dodatku Smlouvy.

IV.
Fakturační a platební podmínky
1. Objednatel hradí cenu Díla na základě Zhotovitelem vystaveného a doručeného daňového
dokladu (dále jen „faktura“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve okamžikem
protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.
2. Fakturovaná částka bude snížena o 10 % z celkové Ceny Díla (zádržné), tj. Objednatel
uhradí Zhotoviteli cenu Díla sníženou o zádržné. Na faktuře bude uvedena plná výše plnění
a jako samostatná záporná položka zádržné. Podmínky pro uvolnění zádržného sjednávají
smluvní strany následovně:
2.1.
První polovina zádržného ve výši (5 %) z celkové Ceny díla, sjednané touto
Smlouvou a jejími případnými dodatky, bude ze strany Objednatele uhrazena Zhotoviteli
ve lhůtě splatnosti v souladu s článkem IV. odst. 5. této Smlouvy na základě písemné
žádosti Zhotovitele, která bude vystavena nejdříve 10 kalendářních dnů po protokolárním
předání Díla bez vad a nedodělků (viz čl. V. odst. 5 této Smlouvy);
2.2.
Druhá polovina zádržného ve výši (5 %) z celkové Ceny díla, sjednané touto
Smlouvou a jejími případnými dodatky, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli ve lhůtě
splatnosti v souladu s článkem IV. odst. 5. této Smlouvy po uplynutí záruční lhůty dle
článku VI. odst. 1 této smlouvy. Tato druhá polovina zádržného může být však
Objednatelem uhrazena Zhotoviteli kdykoliv před uplynutím záruční lhůty, podmínkou pro
její předčasné vyplacení je předložení originálu bankou vystavené a neodvolatelné záruky
ve prospěch Objednatele za toto zádržné.
3. Každá Zhotovitelem vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č.
563/1991 Sb. a zákonu č. 235/2004 Sb. (dále jen „zákon o DPH“). Přílohou faktury musí
být oboustranně podepsaný písemný protokol o předání Díla a výkaz skutečně dodaného
zařízení a všech provedených prací, to vše v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 2
této Smlouvy a čl. V bodem 5 této Smlouvy. V případě rozporu mezi evidencí prací
Zhotovitele a Objednatele jsou rozhodující údaje Objednatele.
4. Splatnost všech faktur činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
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5. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy a/nebo
přílohy stanovené touto smlouvou, je Objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti
zpět Zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení, přičemž lhůta splatnosti faktury se tím
přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo
nově vystavené faktury Objednateli.
6. Zhotovitel je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo
bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena
platba. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý
plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu
Zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno
správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
7. Objednatel je oprávněn provést úhradu ceny Díla bez DPH a částku rovnající se DPH
poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel
uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na
daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.
8. Zhotovitel je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a
úhradu ceny Díla jen ve výši ceny díla bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností.
9. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s
touto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.

V.
Akceptační řízení
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo splněním všech následujících podmínek:
a) provedením všech dodávek zboží, které se k předmětu Díla váží a které tvoří předmět
smlouvy;
b) provedením všech prací, které se k předmětu Díla váží a které tvoří předmět smlouvy;
c) předáním Díla a jeho převzetím Objednatelem.
2. Dílo může být Zhotovitelem předáno Objednateli pouze dokončené, bez vad a nedodělků
na základě písemné výzvy Zhotovitele zaslané Objednateli minimálně sedm (7) dnů
předem.
3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo, jestliže je Dílo zhotoveno řádně a včas a nevykazuje
vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání běžnému řádnému
užívání Díla.
4. Objednatel není povinen Dílo převzít, vykazuje-li vady a nedodělky, které samy o sobě, či
ve spojení s jinými, brání jeho řádnému užívání (provozování). Po jejich odstranění vyzve
Zhotovitel Objednatele k opětovnému převzetí Díla ve stejné lhůtě jako při předání Díla,
pokud nebude v protokolu o předání Díla stanovena lhůta kratší.
5. Předání a převzetí Díla bude realizováno na základě písemného protokolu, podepsaného
oběma smluvními stranami, obsahujícího přesnou specifikaci položek dle Přílohy č. 1 této
Smlouvy. Při předání a převzetí díla dále předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci
skutečného provedení díla, která bude obsahovat půdorysné výkresy s umístěním dodaných
zařízení vč. čísel místností, v nichž bylo Dílo a jeho části provedeno (případně jiné
Stránka 5 z 14

Smlouva č. 2020 –

adekvátní označení konkrétní sekce v místě plnění) a také zakreslené trasy kabelových
rozvodů. Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel objednateli ve dvou
výtiscích a 1x v elektronické podobě na CD nosiči.

VI.
Odpovědnost za vady a záruky
1.

Na Dílo, které Objednatel převezme, poskytuje Zhotovitel záruku za jakost Díla ve smyslu
§ 2619 ve spojení s § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Zhotovitel se tímto výslovně zaručuje, že Dílo bude po určitou níže specifikovanou dobu
ode dne převzetí Objednatelem způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží
ujednané vlastnosti dle této smlouvy, a to v rozsahu:
-

provedené práce v rámci Díla
dodané technologické části Díla
funkční Dílo jako celek

šedesát (60) měsíců
šedesát (60) měsíců
šedesát (60) měsíců

2.

Záruční doba počíná běžet odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím
protokolu Díla.

3.

Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané Dílo splňuje záruční požadavky zakotvené v této
smlouvě a Dílo bude provedeno v souladu se smlouvou.

4.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá účelu použití podle smlouvy, nebo nemá
vlastnosti stanovené smlouvou, obecně závaznými předpisy či normami podle nichž má
být Dílo provedeno.

5.

Vady zjištěné v záruční době je Objednatel povinen písemně uplatnit (reklamovat) u
Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, a to formou e-mailové zprávy na
adresu: [•]nebo formou písemného sdělení na adresu sídla provozovny Zhotovitele. V
pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo Zhotoviteli doručeno třetího pracovního
dne od odeslání. V reklamaci musí být vada popsána, resp. uvedeno, o jakou vadu se jedná
a jak se vada projevuje. Reklamaci vad bude Objednatel uplatňovat u Zhotovitele
prostřednictvím organizačních složek a pracovníků Zhotovitele, uvedených Zhotovitelem
při předání a převzetí dokončeného Díla písemně v předávacím protokolu.

6.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit na své náklady,
i v případě, že neuznává svou odpovědnost za vady. Odstraněné vady je Zhotovitel povinen
Objednateli předat samostatným zápisem. Vada je považována za odstraněnou nejdříve
okamžikem podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Právo Zhotovitele
prokazovat vyloučení jeho odpovědnosti za oznámené vady a domáhat se náhrady nákladů
vynaložených na odstranění takových vad tím není dotčeno.

7.

Při zjištění, že Dílo vykazuje vady, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo požadovat
odstranění vady opravou nebo poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části; v případě,
že oprava, ani nové plnění není možné, je Objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny
Díla. Tím není omezeno právo Objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených
zákonem. Opakování téže vady zakládá právo Objednatele požadovat odstranění vady
výměnou vadného části Díla za novou a bezvadnou, pokud je to technicky možné, a
povinnost Zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit. Dodací lhůta pro dodávku nové
části Díla bude stanovena dle standardních dodacích lhůt příslušného výrobce. Na
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vyměněnou část Díla či na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku v
původní poskytnuté délce za stejných podmínek jako uvedených v této smlouvě.
8.

V případě vady bránící řádnému a bezpečnému provozu je Zhotovitel povinen zahájit práce
na jejím odstranění do 24 hodin od jejího ohlášení a učinit opatření k jejímu odstranění byť
provizorním způsobem nejpozději do 48 hodin od zahájení prací na jejím odstranění. U
ostatních vad je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad do 2 pracovních dnů od doby,
kdy mu byly písemně oznámeny, a odstranit vady ve lhůtě přiměřené charakteru vady. O
odstranění vad bude proveden zápis v reklamačním protokolu. O časovém výhledu pro
odstranění vady delším než 15 dnů po obdržení oznámení je Zhotovitel Objednatele
povinen neprodleně písemně informovat. Záruční doba pro reklamovanou část se
prodlužuje o dobu od oznámení reklamace Zhotoviteli do odstranění vady.

9.

Jestliže Zhotovitel poté, co byl vyrozuměn, neodstraní vadu během 24 hodin u vad
bránících provozu Díla a u ostatních vad v dohodnuté lhůtě, nebo pokud Zhotovitel odmítne
reklamovanou vadu odstranit, je Objednatel oprávněn, po předchozím písemném
upozornění Zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, nechat vady odstranit na
náklady Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli všechny a jakékoliv
výlohy s tímto spojené, a to do patnácti (15) dnů od okamžiku, kdy mu je Objednatel
vyúčtuje. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti nebo v
rámci záruky uhradit Zhotovitel, zahrnují veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s
vadou a s jejím odstraněním.

10. Záruční doba se vztahuje i na všechny upravené, opravené nebo nově dodané části Díla.
V případě, že Zhotovitel vymění část Díla, na niž se vztahuje samostatná záruční doba, běží
u této části Díla i nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního, a to
počínaje dnem výměny takové části Díla.

VII.
Sankce
1. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %
z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení až do řádného předání Díla.
2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou
nebo sjednané dohodou smluvních stran je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného
odstranění vady.
3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Zhotovitelem vystavené faktury ve lhůtě její
splatnosti je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,05 % z fakturované ceny části Díla za každý započatý den prodlení až do úplného
zaplacení.
4.

Porušení povinnosti mlčenlivosti (čl. IX této Smlouvy)smluvní stranou podléhá smluvní
pokutě 50.000,- Kč za každý prokazatelný případ porušení.

5. Právo na náhradu vzniklé škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty dotčeno ani
omezeno. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. Smluvní strany jsou však
povinny v případě vzniklé škody výši škody písemně druhé smluvní straně prokázat a
doložit. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) dnů od jejich písemného uplatnění.
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6. Pro vyloučení pochybností je Objednatel oprávněn započíst svůj nárok na smluvní pokutu
či náhradu škody vůči zádržnému (čl. IV odst. 2 této smlouvy).

VIII.
Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli přiměřenou
součinnost a zajistí přístup do prostor dotčených prováděním Díla.
2. Kontaktními osobami za smluvní strany jsou:
Za Objednatele: Ing. Daniel Rovný IT manažer, e-mail: daniel.rovny@praguecc.cz, telefon
739 539 220
Za Zhotovitele: [•]
Pro vyloučení pochybností není žádná z výše uvedených osob oprávněna uzavřít dodatek či
obdobný dokument, kterým by se měnily podmínky této smlouvy.
Osobou oprávněnou převzít dokončené Dílo včetně jakýchkoli dílčích plnění za
Objednatele je: Mgr. Miroslav Pergler Provozní ředitel a Ing. Daniel Rovný IT manažer,
společně případně jakékoli jiné osoby písemně pověřené k převzetí ze strany generální
ředitelky společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. (Objednatele) na základě předložení
takového písemného pověření Zhotoviteli.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci plnění této smlouvy dodržovat požadavky platných
právních předpisů proti korupci, jakož i Etického kodexu Objednatele, a zdržet se
jakýchkoli jednání, která by mohla být podle příslušných právních předpisů kvalifikována
jako trestné činy úplatkářství, nebo způsobit takové porušení nebo trestní stíhání druhé
smluvní strany, zejména nepožadovat, nepřijímat, nenabízet, neschvalovat, neslibovat a
neposkytovat nezákonné platby přímo, prostřednictvím třetí strany nebo jako prostředník
úplatky v peněžní nebo v jakékoli jiné formě, jakýmkoli fyzickým nebo právnickým
osobám, zejména obchodním korporacím, orgánům státní správy a samosprávy, úředním
osobám, zaměstnancům státních i nestátních organizací a jejich zástupcům.
4. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění této smlouvy subdodavatele pouze po předchozím
písemném odsouhlasení Objednatelem, které nebude bezdůvodně odmítnuto.
5. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z
takového pojištění pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se smlouvou a jejím
plněním Zhotovitelem nebo osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší
pojistného plnění 10.000.000,- Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti
od data podpisu této smlouvy až do převzetí dokončeného Díla ze strany Objednatele podle
této smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony
vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele. Zhotovitel
nese nebezpečí škody na jemu svěřeném zařízení a komponentách Objednatelem do
okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
6. Nesjedná-li Zhotovitel pojištění podle předchozích odstavců 5 a 6 tohoto článku nebo
nebude-li jej udržovat po stanovenou dobu a ve stanovené výši, jedná se o podstatné
porušení smlouvy.
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7. Zhotovitel současně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s předpisy BOZP
a PO Objednatele a bude je dodržovat v rámci realizace plnění Díla v průběhu trvání této
Smlouvy. Závazná úprava BOZP a PO v místě plnění tvoří Přílohu č. 9 Smlouvy.

IX.
Mlčenlivost, ochrana informací
1. Za důvěrné se považují zejména všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí
obchodního tajemství, tj. nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a
vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách,
procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a
strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími
stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o
pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění by mohlo způsobit
škodu či být na újmu. Důvěrné informace mohou být Smluvními stranami použity výhradně
k plnění této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby jejich zaměstnanci či jiné osoby, které pro ně
vykonávají činnost, zachovaly mlčenlivost o všech informacích, s nimiž přijdou do styku v
rámci plnění dle této Smlouvy, nebo které byly některou Smluvní stranou označeny za
důvěrné (vše dále jen „důvěrné informace“).
3. Obě Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
Smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s
výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit předmět této Smlouvy.
Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za
účelem plnění této Smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují učinit opatření k ochraně důvěrných informací. Smluvní strany
nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužijí ji k
vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužijí. Smluvní strany jsou povinny zajistit, že
nebudou neoprávněně pořizovány kopie důvěrných informací, a nebudou zjišťovány
informace, které nejsou nezbytně nutné ke splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
5. Důvěrnými informace nejsou informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že
se tak nestalo porušením některé povinnosti vyplývající z této Smlouvy, nebo o kterých tak
stanoví zákon. Zpřístupnění informací je možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
6. Smluvní strany se zavazují pro případ, že se v průběhu plnění dle této Smlouvy dostanou
do kontaktu s údaji druhé Smluvní strany vyplývajícími z její provozní činnosti, tyto údaje
v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit, neztratit či neznehodnotit.
Smluvní strany se zavazují chránit osobní údaje. Pokud se Smluvní strany v rámci plnění
dle této Smlouvy dostanou do kontaktu s osobními údaji, jsou povinny je ochraňovat a
nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení této
Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zpracování osobních údajů v režimu
tohoto smluvního vztahu bude prováděno v souladu s požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále prováděcích předpisů
na národní úrovni.
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X.
Odpovědnost za škodu
1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy a touto Smlouvou. Smluvní strany se zavazují
vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku škody či jiné újmy a k případné minimalizaci
vzniklé škody či jiné újmy.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností tech, kteří pro něj provádějí předmět
plnění dle čl. I bodu 4 Smlouvy.
3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku
prodlení druhé smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění závazku ze smlouvy
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její
vůli (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).
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 vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících
odpovědnost.
5. Na odpovědnost Smluvních stran za škodu či jinou újmu se vztahují ustanovení platných a
účinných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
6. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní
strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
7. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že náhrada škody Objednatele bude zahrnovat i
případný nárok na náhradu škody uplatněný vůči Objednateli jeho zákazníkem či smluvním
partnerem, jemuž v důsledku prodlení Objednatele způsobeného prodlením Zhotovitele
škoda vznikla.
8. Dojde-li při realizaci Díla k jakémukoliv poškození sítě technického vybavení, majetku
Objednatele či třetí osoby, provede Zhotovitel odstranění poškození na vlastní náklady.

XI.
Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv dotčených touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a veškerými
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí
českého právního řádu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že na základě pracovněprávního vztahu s autorem, resp. spoluautory,
Díla vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorů k autorským
dílům jako zaměstnavatel k zaměstnaneckým dílům těchto autorů dle této Smlouvy, včetně
hmotného zachycení autorského díla. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny tyto části
Díla jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.
Zhotovitel je také oprávněn postoupit výkon těchto majetkových práv Objednateli.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že k postoupení výkonu těchto majetkových práv má nebo
před jejich postoupením získá souhlas od všech autorů, resp. spoluautorů. Zhotovitel
prohlašuje, že s těmito autory nesjednal ujednání, které by bylo odchylné od ustanovení §
58 autorského zákona, a to vyjma vyloučení práva na přiměřenou dodatečnou odměnu dle
§ 58 odst. 6 autorského zákona. Zhotovitel je tak oprávněn tato autorská díla zejména
zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

souborného a je oprávněn i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým
jménem.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou újmu, způsobenou Objednateli kýmkoli tím,
že Zhotovitel nezajistil od autorů či spoluautorů veškerá práva a souhlasy dle předešlých
odstavců. Za porušení povinnosti získat uvedená práva a souhlasy uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé porušení této povinnosti.
Ujednání o této smluvní pokutě nemá vliv na ujednání o odpovědnosti Zhotovitele dle věty
první tohoto odstavce a Zhotovitel je povinen k náhradě újmy v plném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že pokud nevykonává majetková práva jako zaměstnavatel k
zaměstnaneckému dílu dle předchozích odstavců, pak je na základě právního vztahu s
autorem, resp. autory nebo spoluautory nebo jinými oprávněnými nositeli práv autorských
děl vztahujících se k plnění Díla této Smlouvy, oprávněným nositelem veškerých
majetkových práv k těmto autorským dílům dle této smlouvy včetně hmotného zachycení
Díla; zejména je oprávněn všechny tyto části Díla jako autorské dílo užít ke všem známým
způsobům užití a udělit dále Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva
v souladu s podmínkami a účelem této Smlouvy.
V případě, kdy by z jakéhokoli důvodu Zhotovitel nemohl postoupit nebo nepostoupil
Objednateli výkon majetkových práv k zaměstnaneckým dílům, pak platí, že Zhotovitel
udělil Objednateli oprávnění k výkonu těchto práv v rozsahu a dle obsahu licence.
Zhotovitel touto Smlouvou, poskytuje Objednateli oprávnění užívat autorská díla (vč.
software) dle této Smlouvy, a to včetně splnění účelu a předmětu této Smlouvy ve výše
uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti využívat (dále jen „Licence“) za
podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat Dílo dle této
Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této
smlouvy rozumí nerušené využívání Díla dle této Smlouvy Objednatelem či jím určenými
třetími osobami. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím
příslušné části Díla.
Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku
Objednateli Licenci v nevýhradní formě. Jedná se o nevypověditelné, neomezené právo k
užívání Díla nebo jakékoliv jeho části Objednatelem nebo jím určenými osobami, zejména
využívání softwarů nebo softwarových aplikací a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem na základě této Smlouvy a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů,
změn, programů, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti
ochrany duševního vlastnictví, a to za účelem realizace, provozování a užívání příslušného
Díla. Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově bez omezení času a
místa, ke všem způsobům užití odpovídajícím účelu Díla (vč. software), s možností udělení
podlicence třetí osobě, vůči níž je Objednatel v postavení „skutečného majitele“ ve smyslu
ust. § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění.
V případě ukončení Smlouvy jakýmkoli způsobem nezaniká již udělená Licence nebo její
část.
Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci je již zahrnuta v
ceně za Dílo.
Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou přecházejí při zániku Objednatele na jeho
právního nástupce.
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XII.Ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany jsou dále oprávněny bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit v
případě porušení Smlouvy podstatným způsobem v režimu ustanovení § 2002 občanského
zákoníku.
3. Podstatným porušením na straně Zhotovitele je mimo jiné:
a) provedení Díla v rozporu s právními předpisy či technickými normami nebo požadavky
Objednatele;
b) nedodání Díla Zhotovitelem ve stanoveném termínu;
c) nepředložení pojistné smlouvy Objednali ve lhůtě podle bodu 8.7. Smlouvy;
d) Zhotovitel v průběhu realizace Díla opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) poruší jinou
povinnosti uvedenou v této Smlouvě.
4. Podstatným porušením na straně Objednatele je mimo jiné:
a) Neuhrazení ceny za řádně a včas dodané Dílo nevykazující vady po dobu delší než 60
dnů.
5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči Zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
b) insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení;
c) vůči Zhotoviteli probíhá exekuční řízení; nebo
d) Zhotovitel vstoupí do likvidace.
6. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká
nároku na náhradu škody a/nebo úhradu smluvní pokuty.
7. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy bez ohledu
na to, zda tento úmysl oznámil Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, a aniž poskytl
Zhotoviteli další dodatečnou lhůtu ke splnění smluvní povinnosti.
8. Zhotovitel v případě odstoupení Objednatele od Smlouvy zastaví další práce na Díle s
výjimkou těch, které Objednatel specifikuje v "Oznámení o odstoupení od smlouvy" za
účelem, aby chránil část již provedeného Díla. Pro převzetí částečného plnění platí
přiměřeně ustanovení této Smlouvy o předání a převzetí Díla.
9. Při částečném odstoupení od Smlouvy Objednatelem vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení
pouze té části smluvní ceny, která poměrem odpovídá hodnotě dokončené části Díla k datu
odstoupení od Smlouvy, a hodnoty nepoužitých nebo částečně použitých materiálů (budeli je Objednatel ochoten převzít), včetně výdajů případně vzniklých Zhotoviteli se
zabezpečováním Díla podle požadavku Objednatele, avšak pouze za té podmínky, že
Zhotovitelem vykonané práce a dodaný materiál jsou prokazatelně použitelné pro řádné
dokončení Díla. Všechny částky, které naopak Zhotovitel Objednateli dluží z titulu této
Smlouvy (tj. poplatky, výdaje, ztráty, smluvní pokuty a škody, včetně škod z titulu sankcí
a jiných obdobných nároků ze strany Objednatele) a které mimo jiné vznikly i v souvislosti
s ukončením této Smlouvy, budou z obnosu splatného Zhotoviteli odečteny. Při odstoupení
od smlouvy tedy nemá Zhotovitel právo na úhradu ještě neprovedených výkonů nebo ušlého
zisku.
U části Díla, kterou Objednatel odmítne, je Zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a uvést je
do původního stavu na své náklady.
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XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti
dle Smlouvy: § 1793 až 1795, § 1796, § 1805 odst. 2, § 1951, § 1971, § 1987 odst. 1.
Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou
není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
To platí i na proces uzavírání dodatků ke Smlouvě..Strany na sebe ve smyslu § 1765 odst.
2 občanského zákoníku berou nebezpečí podstatné změny okolností, které mohou založit v
právech a povinnostech Smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr. Žádné ze stran tak
nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě takové podstatné změny
okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Tato Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smluvní strany souhlasí s
uveřejněním této smlouvy v registru smluv, přičemž zveřejnění této Smlouvy dle zákona o
registru smluv, provede Objednatel neprodleně po podpisu této Smlouvy. Obě smluvní
strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé
informace uvedené v této Smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být
zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele
současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.
3. Smluvní strany se zveřejněním v registru smluv souhlasí. Objednatel se současně zavazuje
informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení
správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží
potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky
Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace
smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň).
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních
ustanovené této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné ustanovení ustanovením, platným, vymahatelným a účinným, jehož znění
bude odpovídat účelu této Smlouvy.
5. Jakékoli spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nemohou být vyřešeny
smírně, včetně sporů týkajících se platnosti, výkladu nebo ukončení této Smlouvy budou s
konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem v České republice.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně formou vzestupně
číslovaných smluvních dodatků.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží jeden (1)
výtisky a Zhotovitel jeden (1) výtisk.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace díla
Příloha č. 2 – Cenový rozpočet prvků
Příloha č. 3 – Potvrzení o prohlídce prostor
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Příloha č. 4 – Dohoda o mlčenlivosti
Příloha č. 5 – Rozpis implementačních prací
Příloha č. 6 – Stávající a nové řešení
Příloha č. 7 – Certifikáty a osvědčení pracovníků zhotovitele
Příloha č. 8 – Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu Zhotovitele
Příloha č. 9 – Vnitřní předpisy BOZP a PO Objednatele
Příloha č. 10 – Seznam kolizních akcí v místech plnění

V Praze dne :……………….

V Praze dne : …………………

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

_______________________

________________________

Ing. Lenka Žlebková

[Jméno a příjmení]

generální ředitelka KCP

[Funkce]
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