Smlouva o dílo
vývoj aplikace "Zajištění aplikačních modulů IS ADIS - zavedení
legislativních a procesních změn"
uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
"Občanský zákoník")

Číslo zákazníka: 794484
Číslo smlouvy: CEQ007P
Evidenční číslo GFŘ: 36775/14/7003-0

Smluvní

strany

Česl{á republika - Generální
se sídlem
jej í mž jménem jedná
Bankovní spojení:
DIČ:
IČ:

I 00 1-050402

finanční ředitelství

Lazarská 15/7, I 17 22 Praha I
Ing. Jiří Žežulka, zástupce generálního ředitele
ČN B Praha I, Č. účtu: 11 1220 I 1/0710

CZn080043
n0800113

dále jen "Objednatel"

a
IBM Česká republika,
se sídlem
registrovaná
zastoupená

spol. s r.o.

V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 - Chodov
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
Ing. Ing. Radkem Hovorkou.jednatelem
společnosti, nebo
Ing. Petrem Havlíkem, jednatelem společnosti

Č.

692

Pověřeným pro věcná jednání v rámci této smlouvy za Zhotovitele je Ing. Pavel Rozsypal.
Bankovní spojení:
ČSOB Praha I, Na Příkopě 14, Praha I, číslo účtu: 56733/0300
DIČ:
CZ14890992
IČ:
14890992
dále jen "Zhotovitel"

Objednatel a Zhotovitel
smlouvou stanovených.

Moduly

se dohodli

IS ADIS - zavedení legislativních

na dodávce

a procesních

níže popsaných

změn

služeb,

a to za podmínek

dále touto

1

Seznam použitých zkratek a obecných definic

Do seznamu použitých zkratek nejsou zařazeny anglické zkratky produktů (např. AIX) a zkratky, které
jsou všeobecně známé (např. GFŘ, FŘ, FÚ).
Označení
naGFŘ.

"MF" v kontextu aplikace ADIS znamená vrcholovou

část aplikace provozovanou

v centru

Aplikační zkratky
Zkratka
ADIS

Automatizovaný

AO

Aplikační oblast

APŘ
APY

Analytická prezentace
Aplikační programové

ATS

Aplikační testovací středisko

AZ/DP

informační

daňový

Význam
systém

řešení (krok vývojového
vybavení

Analytické

zadání / dílčí projekt

CDY

Celoplošná

distribuce

CNY

Celoplošné nasazení verze (krok vývojového
Obecná správa daní
Daňové přiznání

DAD
DAP
DB
ODA
ODD
ODE
DNE

verze na OFS (krol, vývojového

cyklu aplikace ADIS)

cyklu aplikace ADIS)

Databáze
Daň darovací
Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Daň dědická
Daň z nemovitostí

DPF
DPH

Daň z příjmu fyzických osob

DPN
DPP

Daň z převodu nemovitostí
Daň z příjmu právnických

DPS
DPZ

Srážkové daně z příjmu
Daň z příjmu ze závislé činnosti

OSO

Spotřební daně
Daň silniční

OSL
EDA

cyklu aplikace ADIS)

Daň z přidané hodnoty
osob

Evidence daní

EO

Evidence obyvatel

EPI

Evidence písemností

GS
HL

Garanční skupina

FÚ

Hot-line - elektronická

podpora pro opravu chyb aplikace

10M

Integrace datového modelu (krok vývojového

liT
IS

Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS (krok vývojového
Informační systém

ITA

Interní testování aplikace (krok vývojového

ITT

Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS (krok vývojového
ADIS)

ITY
IYZ

Integrace testovací verze (krok vývojového

JIM

Instalace testovací verze
Jedno inkasní místo

JTR

Jednotné tiskové rozhraní

Moduly IS ADIS - zavedení

legislativních

II Objednatele

a procesních

změn

cyklu aplikace ADIS)
cyklu aplikace ADIS)

cyklu aplikace ADIS)
cyklu aplikace

cyklu aplikace ADIS)

(krok vývojového

cyklu aplikace ADIS)
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Zkratka
KPAZ
KSAZ
LPH

Význam
Příprava korigovaných analytických zadání (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)
Korekce analytických zadání (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)
Loterie a podobné hry

MISS

Mini One-Stop Shop - zvláštní režim týkající se telekomunikačních
služeb, služeb
rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronických služeb poskytnutých osobou
povinnou k dani osobě nepovinné k dani

MAČ
MIV

Dohoda o aktualizaci

MKT
MKZ

Komplexní dodavatelské testování (krok vývojového cyklu modifikační verze ADIS)
Testy konverzí na testovacích DB Objednatele (krok vývojového cyklu modifikační
verze ADIS)

MPT

Závěrečné
ADIS)

MPV

Předání modifikačm
ADIS)

MRl

Reintegrace
Manažerský

MSA
MSH

číselníků

Integrace modifikační

verze (krok vývojového

dodavatelské

Uzávěrka

cyklu modifikační

cyklu modifikační

testy konverzí (krok vývojového

verze Objednateli

(krok vývojového

modifikační verze (krok vývojového
systém ADIS

Specifikace harmonogramu
verze ADIS)

MUP
MZH

(krok vývojového

modifikační

řešených problémů

Změna harmonogramu
ADIS)

verze

cyklu modifikační

verze

cyklu modifikační

cyklu modifikační

verze (krok vývojového

OFS

Orgány Finanční správy ve smyslu zákona
republiky

OlT
OPT-OUT

Odbory IT GFŘ v regionech
2. pi Iíř důchodové reformy

OTV

Odevzdání

testovací verze Objednateli

verze ADIS)

cyklu modifikační

verze (krok vývojového

(krok vývojového

modifikační

verze ADIS)

verze ADIS)

cyklu modifikační
verze ADIS)

cyklu modifikační

verze

456/20 I I Sb., o Finanční správě České

č.

(krok vývojového

cyklu aplikace ADIS)

OVZ

Předání ostré verze Objednateli

PAZ

Příprava analytického

POO
POV
POVet

Předání opravné ostré verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)
Příprava ostré verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)
Předpisná odpisná věta

PPT

Předprezentační

PRN

Přenosy v síti FINet

PTP
PVU

Podpis závěrečného protokolu o testování (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)
Prototyping vybraných úloh (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

PVZ

Prezentace

RAZ

Rozpracování implementačních
Registr daňových subjektů

RDS
RJO
RN
SAZ
SFÚ

(krok vývojového

zadání (krok vývojového

testování (krok vývojového

verze Objednateli

cyklu aplikace ADIS)
cyklu aplikace ADIS)

cyklu aplikace ADIS)

(krok vývojového

cyklu aplikace ADIS)

detailů AZ (krok vývojového

cyklu aplikace ADIS)

Registrjiných
osob
Registr nemovitostí
Schválení a podpis analytického
aplikace ADIS)

zadání / dílčího projektu (krok vývojového

SIS

Specializovaný finanční úřad (dle zákona o Finanční správě ČR)
Státní informační systém

SKO

Školení Objednatele
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Zkratka
SOP
SW

Význam
Simulovaný provoz ostré verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)
Systém řízení aplikace
Software

sŘA
SZS

Stanovení záloh správcem

SZU

Specifikace zadání úloh (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

TDK

Testy dílčích konverzí (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

TS

Testovací středisko

TVZ
UPP

Testování verze u Objednatele (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)
Ukončení pilotního provozu (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

UTE

Ukončení testování testovací verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

VAT

Value Added Tax daňový ekvivalent DPH v členských zemích EU

VIES

Výměnný systém dat o dani DPH (VAT) mezi členskými státy EU
vývojové pracoviště

VP
VTA
VYM

vývoj a testování aplikace (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)
Vyměřovací řízení, vyměření

ZAREP
ZMP

Zaručený elektronický podpis

ZŘV

Změnové řízení verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

Změna místní příslušnosti

Zdroj
Zdrojem se rozumí technické prostředky, finance, zadání úloh, kapacity a čas na realizaci požadavků,
Data
Daty se rozumí proveditelné kódy, zdrojové kódy, programy pro řízení zpracování úloh (skripty), nejsou
jimi chápána data vlastní správy daní a poplatků v systému ADIS.
Změnové iizeni
Je definovaná procedura pro realizaci libovolných změn v projektu ADIS v době po podpisu této
smlouvy. Jako změnové řízení je chápána protokolovaná změna předmětu rozsahu dodávek nebo služeb
definovaných v kterékoliv Příloze této smlouvy, schválená podepsaným protokolem koordinační
skupiny Objednatele a Zhotovitele. Veškeré tyto změny však nebudou mít za následek zásadní změnu
od původně požadovaného předmětu smlouvy.
Dodatek ke smlouvě
Dodatek ke smlouvě je změnou této smlouvy, vzniklou pouze jako smluvní důsledek svobodného
rozhodnutí obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě může řešit změnové řízení generované na
podkladě protokolovaných změn specifikací zadání, nových specifikací zadání a případně dalších
požadovaných změn, které však nezvýší celkovou cenu za plnění této smlouvy uvedenou v bodě 3.1.
této smlouvy a současně Dodatek nebude v rozporu s procesy vyplývajícími ze zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách).
Materiály
Pod pojmem "Materiály" se rozumí díla, jež jsou předmětem autorských práv (jako jsou počítačové
programy, výpisy zdrojového kódu, programovací nástroje, dokumentace, reporty, nákresy apod.), jež
může Zhotovitel dodat Objednateli jako součást služby, a které jsou označeny jako dodávané materiály
v jednotlivých Přílohách této smlouvy. Na tyto materiály se vztahují ustanovení článku 7. Práva na

Moduly
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produkty nemateriálnl povahy této smlouvy. Pojem "Materiály"
dostupné na základě zvláštních licenčních smluv.

nezahrnuje

licencované

programy

Podnik
Podnikem se pro účely této smlouvy

rozumí Zhotovitel

a jím ovládané

společnosti,

tzn. ty které ovládá

alespoň z 50 %, a to na území České republiky.
Služba
Služba znamená provedení analýzy a návrhu informačních systém ll, vytvoření programového
vybavení
či jiných materiálů,
jejich nasazení na technickém zařízení Objednatele,
sledování jeho funkce, řízení
projektu, provádění školení, poskytnutí rady či konzultace, pomoci, podpory nebo přístupu ke zdroji
(jako např. přístup k informační databázi), popř. další realizované
úkony, jež Zhotovitel
poskytne
Objednateli dle této smlouvy. l'resné vymezení poskytovaných
služeb je uvedeno v Přílohách této
smlouvy.

Výrobky
Výrobky se rozumí technické

vybavení

a programové

vybavení.

Technické vybavení
Rozumí se jím technické vybavení
vybavení nebo příslušenství.

nebo jeho

charakteristiky,

konverze

modelů

a díly technického

Zaiizen! jiné než od Zhotovitele
Znamená to technické
ve smlouvě.

vybavení,

které nedodává

Zhotovitel

dle této smlouvy

a které je takto nazýváno

Přejímka
Je popsaná procedura převzetí dodávky prací a služeb od Zhotovitele, včetně podmínek záruky, kteráje
popsaná v této smlouvě a v jejích jednotlivých
Přílohách. Po úspěšném ukončení přejímky Objednatel
přebírá odpovědnost
za využití systému a z něj získaných výsledků a rovněž i za jejich kombinaci
s jinýrn zařízením, programovým
vybavením a službami s takovýmto systémem využívanými.

Distribuce
Je předání ucelené části programového
v příslušných
Přílohách
této smlouvy
poskytovaných
Zhotovitelem.

vybavení otestovaného
a dodávka servisních,

podle kritérií přejímky popsaných
integračních
a instalačních
služeb

SW technologie
Pod tímto pojmem se ve smyslu této smlouvy rozumí buď aplikační programové vybavení vyvíjené na
zakázku nebo standardní software, které jsou součástí nebo doplňkem či rozšířením operačních systémů
a jej ich systémových
nadstaveb.

2

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vývoj aplikačního programového
vybavení pro aplikační modul IS ADIS pro
realizaci změn vyplývajících
z rekodifikace
soukromého
práva, změn v daňových zákonech,
a z
procesních a organizačních
změn.

Podrobná specifikace
předmětu
sumarizace pak v Příloze D.

Moduly

IS ADIS - zavedení Icgislativních

smlouvy

je uvedena

a procesních

zrněn

v jejích

Přílohách

A, BaC,

celková

cenová
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Přehled Příloh této smlouvy je uveden v následující

tabulce:

Odborné služby
Vývoj aplikace "Zajištění

aplikačních modulů IS ADIS - zavedení legislativních
procesních změn"

a

Zahrnuje analýzu, programování,
testování a další kroky dle vývojového
cyklu aplikace
specifikované
úlohy aplikace ADIS předávané v dohodnutém počtu distribucí.

A
ADIS

pro

B

Řízení projektu

Zahrnuje služby řízení a koordinace jednotlivých
projektových
částí uvedených
v Přílohách této
smlouvy a pomoc a služby související s aktuálními potřebami vývoje projektu ADIS v průběhu plnění
této smlouvy dle harmonogramu
uvedeného v Příloze A, v článku 5 Harmonogram krOUI vývojového

cyklu aplikace AD/S.
Dokumentace

C

a školení

Zahrnuje vytvoření a distribuci dokumentace
nutné k provozu aplikací a systémového prostředí dle
této smlouvy a rovněž odpovídaj ící aktualizaci dokumentace vyžadované od Zhotovitele systému dle
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a
Standardu ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému, vydaného
Ministerstvem
informatiky v r. 2002. Dále budou jako podpora uživatelů Objednatele na úrovni GFŘ
a OFS před distribucí verze prezentovány nové a změněné vlastnosti APV ADIS a provedeno školení
pracovn íků Objednatele.

D

Cena
Podrobný

rozpis ceny služeb dle Příloh A až C a celková cenová rekapitulace

Kopie smlouvy o výměně důvěrných
Kopie smlouvy o výměně důvěrných informací uzavřené
a IBM Česká republika, spol. s r. o. dne 11.3.2002.

3
3.1
1.

po měsících.

E

informací
mezi: Česká republika

- Ministerstvo

financí

Cena a platební podmínky
Cena
Celkovou cenou předmětu smlouvy se rozumí cena včetně DPH. Smluvená cena bez DPH činí
celkem 90 778 976,00 Kč, DPH ve výši 21 % činí 19063 584,96 Kč a celková smluvená cena s DPH
činí 109 842 560,96 Kč.

2.

3.2
1.

Celková cena za plnění dle této smlouvy je souhrnem cen jednotlivých
služeb definovaných
v
jednotlivých
Přílohách této smlouvy. Podrobný rozpis cen služeb z Příloh A až C včetně rekapitulace
sumárních cen je uveden v Příloze D. Všechny ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH.

Platební podmínky
Celková cena předmětu smlouvy bude Objednatelem
placena v jednotlivých
fakturačních termínech
na základě daňových dokladli vystavených Zhotovitelem
za dále uvedených podmínek. Všechny
platby v jednotlivých
fakturačních termínech jsou podmíněny podpisem příslušných protokolů pro
jednotlivá
dílčí plnění, k nimž se tyto fakturační termíny vztahují. Fakturační termíny se řídí
specifickými
harmonogramy
plnění dodávek dle jednotlivých
Příloh této smlouvy, tj. při posunu
harmonogramu
se odpovídajícím
způsobem posouvají fakturační termíny, které se vážou na jeho
dílčí kroky.
Podrobný

rozpis fakturačních

Moduly IS ADIS -

./

termínů je uveden v Příloze D.
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a procesních změn

2. Podkladem
v Přílohách
Objednatele
příslušného

pro vystavení daňového dokladu včetně vyúčtování DPH za každé dílčí plnění uvedené
této smlouvy bude protokol o řádném provedení prací potvrzený oprávněným zástupcem
(pověřeným pro věcná jednání Objednatele). Součástí daňového dokladu bude kopie
protokolu.

3. Splatnost řádně vystaveného daňového
dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 29 zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje ve smyslu ust. § 435
Občanského zákoníku, činí 21 dnů od doručení Objednateli.
Překročení smluvené ceny bez DPH se nepřipouští, tato cena je konečná,
obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci předmětu smlouvy.

nejvýše

přípustná,

a

5. Celkovou cenu předmětu smlouvy je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu real izace
díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude Zhotovitel
fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna sjednané ceny nebude
smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy.
6.

Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo
k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-Ii nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených právních
předpisů nebo chybí-Ii kopie protokolu. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne
doručení opraveného daňového dokladu - faktury Objednateli.

7.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8.

Ostatní platební podmínky (tj. přesné podmínky pro fakturaci pro jednotlivá dílčí plnění) jsou
specifické pro jednotlivé služby, a proto jsou přesně stanoveny v odpovídaj ících částech Přílohy O
této smlouvy.

4

Koordinační skupina ADIS

I.

Řeší řídící činnosti součinnosti smluvních stran v rámci plnění dle této smlouvy.
skupina rozhoduje na základě dohody zástupců obou smluvních stran.

2.

Členy koordinační
a.

skupiny za Objednatele

jsou:

ředitel projektu AD[S Objednatele
je současně zástupcem

Ing. Ladislav Urbánek,

Objednatele

hlavní garant aplikace AD[S

c.

zástupce oddělení provozu daňových

Pro řízení aplikace jsou funkce koordinační

4.

Partnery koordinační

systémů.

skupiny vykonávány
koordinační

ředitel projektu AD[S Zhotovitele

hlavním garantem.

pracovníci

Zhotovitele:

Ing. Pavel Rozsypal,

Zhotovitele

pověřeným

pro věcnájednání

v rámci této smlouvy,

b.

systémový

architekt Zhotovitele

Ing. Mojmír Motyčka,

c.

systémový

architekt Zhotovitele

Mgr. Peter Budai,

d.

vedoucí programátorského

e.

vedoucí analytického

Předmětem

Moduly

informačních

skupiny jsou následující

je současně zástupcem

pro věcná jednání v rámci této smlouvy,
Ing. Jarmila Vocetková,

3.

5.

pověřeným

b.

a.

týmu Zhotovitele

týmu Zhotovitele

činnosti koordinační

koordinace

pracovních

b.

konzultace

k otázkám spojeným

kontrola průběhu

d.

řešení otázek, problémů

IS ADIS - zavedení

Ing. Tomáš Hůlek, Ph O.,
Ing. Ondřej Šlapák.

skupiny AD[S jsou:

a.
c.

Koordinační

týmů Objednatele

a Zhotovitele,

s plněním této smlouvy,

projektu,

legislativních

a požadavků,

a procesních

zrněn

které se během plnění smlouvy vyskytnou.
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6.

Každé jednání koordinační
skupiny musí být uzavřeno
řediteli projektu ADIS Objednatele a Zhotovitele.

5

Změnové řízení

I.

Může být iniciováno
rozhodnutí koordinační
•

2.

6

jak Zhotovitelem,
skupiny.

protokolovaným

tak Objednatelem

zápisem,

a realizováno

jedině

na základě

Každá položka změnového
řízení musí být uzavřena v protokolovaném
zápisu koordinační
skupiny, závazném
pro obě strany, podepsaném
ředitelem
projektu ADIS Zhotovitele
a
ředitelem projektu ADIS Objednatele, kde bude pro každou projednávanou
změnu nebo dodatek
ke smlouvě rozhodnutí o jejich přijetí nebo odmítnutí. Případné dodatky ke smlouvě však budou
uzavřeny pouze za předpokladu souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

V případě

přijetí určité zrněny nebo dodatku

•

požadované

zdroje na jejich realizaci

•

termín realizace

změny nebo dodatku

musí být určeny:

na straně Zhotovitele

a na straně Objednatele,

včetně změn termínů souvisejících

nebo návazných

úloh.

Důvěrnost informací a ochrana informací

I.

Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné
informace a zprávy týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění
mohlo poškodit druhou stranu. V souvislosti s požadavkem
Ministerstva
financí na zpřístupnění
smlouvy pro účely zveřejnění na portálu Finanční správy Zhotovitel potvrzuje, že nikoli na újmu
ustanovení čl. 6 (Důvěrnost
informací a ochrana informací) této smlouvy Zhotovitel souhlasí s
poskytnutím
textu smlouvy pro účely jejího zveřejnění na portálu Finanční správy a na profilu
Objednatele
na dobu neurčitou. Pro zamezení pochybnostem
potvrzuje Zhotovitel, že obsah této
smlouvy v rozsahu Příloh A až E, jakož i jakékoli důvěrné informace, jak je definuje čl. 6 odst. 2
této smlouvy, považuje za obchodní tajemství, a to i pro účely budoucího
posouzení rozsahu
informace
pro její případné poskytnutí
dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném
přístupu
k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Tímto ustanovením
však není dotčena povinnost
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

2.

Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrné označené, b) informace, u
kterých se z povahy věci dá předpokládat, že sejedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti
nebo informace o druhé smluvní straně, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné
a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy, ať už formou předání druhou smluvní
stranou či jinak. Za důvěrné informace se zejména považují informace o průběhu plnění této
smlouvy a případných vadách plnění a jej ich odstranění.

3.

Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bezjejího souhlasu, a to
v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek
mlčenlivosti a ochrany důvěrných
informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti
této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter
mu Objednatelem
proti zcizení nebo jinému zneužití.

5.

Zhotovitel
je povinen
svého
respektováním
práv Objednatele
vztahu zavázán sám.

6.

Povinnost
a.

Moduly

zachovávat

informace,

poskytnuté

případného
subdodavatele
zavázat
povinností
mlčenlivosti
a
nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém

mlčenlivost,

o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje

které jsou nebo se stanou všeobecně
tohoto článku ze strany Zhotovitele,

IS ADIS - zavedení legislativních

důvěrné

a

a veřejně přístupnými

procesních změn

na informace:

jinak, než porušením

ustanovení
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b. které jsou Zhotoviteli známy a byly mu volně k dispoziciještě
od Objednatele,
c.

před přijetím těchto informací

které budou následně Zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti
není ve vztahu k nim nijak vázána,

třetí stranou, jež rovněž

d. jejichž sdělení se vyžaduje zc zákona.
Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu
takto vzniklé škody v částce převyšující zaplacené smluvní pokuty.
V případě prokázaného neoprávněného zpřístupnění důvěrných informací podle tohoto článku má
druhá smluvní strana neporušuj ící závazek podle tohoto článku právo účtovat druhé smluvní straně
pokutu ve výši 100 000 Kč va každý prokázaný případ porušení, celková výše pokut dle tohoto
článku však nepřesáhne 300 000 Kč.
9.

Otázky touto smlou~ou neupravené s~ řídí ustanoveními Smlouvy o výměně důvěrných informací,
kterou uzavřel Objednatel (dříve Ceská republika - Ministerstvo financí) dne II. 3. 2002
se Zhotovitelem.
V případě rozporu mezi ustanoveními
této smlouvy a Smlouvy o výměně
důvěrných informací budou mít předno t ustanovení této smlouvy. Kopie Smlouvy o výměně
důvěrných informací je Přílohou E této smlouvy.

7

Práva na produkty nemateriální

povahy

I.

Zhotovitel uvede, jaké Matci iály (Materiály ve smyslu definice uvedené v článku J Seznam
použitych zkratek a obecných definic budou dodány Objednateli, a označí tyto Materiály jako
Materiály typu I, Materiály typu II či jiným způsobem, který si smluvní strany dohodnou. Pokud
nebudou Materiály tímto způsobem označeny, má se za to, že se jedná o Materiály typu II.

2.

Materiály typu I jsou Materiály, které byly vytvořené Objednatelem v období provádění služeb a /
nebo náležející Objednateli (jako např. zejména komentovaná znění zákonů a další dokumenty
Objednatele, předepsaný vzhled WWW stránek předaný Objednatelem Zhotoviteli k zapracování
apod.), kde Objednateli náleží veškerá práva autorským zákonem udělená. Objednatel tímto uděluje
Zhotoviteli neodvolatelnou,
časově neomezenou, nevýhradní, celosvětovou,
vyplacenou licenci
používat, vykonávat, reprodukovat, zobrazovat, provádět a distribuovat kopie takového Materiálu
typu I a pořizovat z něho odvozená díla, avšak pouze v rámci prací na projektu ADIS. Použití
Materiálů
typu I Zhotovitelem
mimo projekt ADIS je však možné po předchozím souhlasu
Objednatele.

3.

Materiály typu II jsou Materiály, které byly vytvořené v období provádění služeb či jindy (např. ty,
které vznikly již před obdobím poskytování služeb) ajsou vlastnictvím Zhotovitele nebo třetí strany
a Zhotovitel či třetí strana k nim má všechna autorská práva (včetně vlastnictví copyrightu).
Zhotovitel dodá jednu kopii tohoto Materiálu Objednateli. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli
neodvolatelnou,
časově neomezenou,
nevýhradní, celosvětovou,
vyplacenou licenci používat,
vykonávat, reprodukovat, zobrazovat, provádět a distribuovat pouze pro vnitřní potřebu kopie
tohoto Materiálu typu II. Vnitřní potřebou se rozumí použití v rámci organizace Objednatele a
orgánů Finanční správy definovaných v zákoně č. 456/20 II Sb., o Finanční správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na počet uživatelů. Vnitřní potřebou se rozumí
naplnění účelu této smlouvy, tj. i provozování WWW aplikací ADIS na veřejně přístupném serveru
Objednatele.

4.

Každá ze stran se zavazuje, že na každé kopii vytvořené na základě licence udělené v souladu s touto
částí uvede copyrightovou výhradu ajiné výhrady týkající se vlastnictví. Nositelem autorských práv
je Zhotovitel - IBM Česká republika, spol. s r.o.

Moduly

IS ADIS - zavedení legislativních

a procesních

změn
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8

Záruky a odpovědnost za vady

8.1

Obecná ustanovení

8.1.1

Zhotovitel odpovídá za řádné
v ustanoveních této smlouvy.

8.1.2

Záruka na předmět smlouvy, který představuje práce popsané v Přílohách A a C,je Zhotovitelem
poskytována v délce 12 měsíců od data akceptace příslušného dílčího plnění předmětu smlouvy
Objednatelem.

8.1.3

Pokud Objednatel nemůže
předmět plnění kvůli vadám prokazatelně
užívat, záruční doba se
prodlužuje o dobu od předání oznámení takových vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění
Zhotovitelem.
Toto oznámení vad musí být dostatečně přesné a podrobné tak, aby bylo možné
vadu přesně identifikovat a odstranit.

8.1.4

Uvedené záruky se vztahuj í pouze na předměty
Přílohách.

8. I .5

Zhotovitel
zaručuje,
že každá služba,
kterou Zhotovitel
poskytuje,
s vynaložením
přiměřené péče, znalostí a dovedností a bude odpovídat
příslušné služby (včetně kritérií plnění) obsaženému ve smlouvě.

8.1.6

Vadou plnění se pro účel tohoto článku rozumí porucha programového
vybavení dodávaného
dle této smlouvy, která je kategorizována
v odst. 8.3 Kategorizace vad tohoto článku.

8.1.7

Jestliže k odstranění poruchy vzniklé v záruční lhůtě v aplikačním
programovém
vybavení
dodávaném
podle této smlouvy není třeba součinnost Objednatele
ani třetích stran (jiných
subjektů spolupracujících
přímo s Objednatelem
v souvislosti s tvorbou a údržbou takovéhoto
programového
vybavení), bude porucha odstraněna do verze aplikace, jež bude Objednateli
předána v nejbližším distribučním termínu nebo v nejbližší modifikační verzi, pokud se smluvní
strany nedohodnou
jinak. Je-li k odstranění
poruchy nutná součinnost
Objednatele,
bude
příslušná oprava aplikačního programového
vybavení dodána v souladu se specifikací v odst.
8.3 Kategorizace vad a v odst. 8 ../ Lhůty plnění tohoto článku.

8.1.8

Záruka
se nevztahuje
na jakékoliv
změny
a následky
vyvolané
takovými
změnami
programového
vybavení, datových struktur a programových
prostředků souvisejících s aplikací,
které byly provedeny
bez souhlasu Zhotovitele.
V případě pochybností
bude Zhotoviteli
umožněno na místě tyto skutečnosti prověřit a sepsat o lom protokol, který podepíší obě smluvní
strany.

8.1.9

Odpovědnosti
za jakost
vznikly v důsledku:

Moduly

služeb

a kvalitní

provádění

se Zhotovitel

předmětu

této smlouvy,

plnění specifikované

zcela

nebo částečně

jak je uvedeno

v této smlouvě

a v jej ích

bude provedena
aktuálnímu
popisu

zprostí,

jestliže

poruchy

a.

prokazatelné
nedbalosti
zaměstnanců
vyplývaj ících z této smlouvy,

b.

poškození živelnými událostmi,
oblast kontroly Zhotovitele,

c.

užívání předmětu smlouvy způsobem, který je v rozporu s podmínkami užívání produktů a
služeb dodávaných Zhotovitelem,
modifikace předmětu smlouvy bez souhlasu Zhotovitele,
nevhodného
fyzického
nebo operačního
prostředí, provozování
produktu v jiném než
určeném operačním
prostředí, nevhodné údržby provedené
Objednatelem
nebo chyby
zaviněné produktem, za který Zhotovitel neodpovídá (tj. nedodává je dle této smlouvy). Na
výše uvedené podmínky užívání produktů a služeb, na vhodné fyzické a operační prostředí,
na určené operační
prostředí
a na potřebnou
údržbu však Zhotovitel
Objednatele
prokazatelně
upozorní, resp. jej s výše uvedeným
prokazatelně
seznámí. Tato povinnost
Zhotovitele se však nevztahuje na způsob užívání předmětu smlouvy, který je buď obvyklý
pro projekt ADIS, nebo vyplývá z běžně dostupných podmínek a/nebo předpisů či návod II
k používání dodávaných produktů a služeb.

IS ADIS - zavedení legislativních

Objednatele

nebo podobnými

a procesních změn

nebo

okolnostmi,

nedodržení

povinností

které se nacházejí

mimo
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8.1.10 Poruchy vzniklé z důvodů uvedených v odstavcích 8.1.8 a 8.1.9 tohoto článku nepodléhají
režimu odstraňování
poruch podle této smlouvy. Odstraňování
těchto poruch bude Zhotovitel
zabezpečovat v souladu s časovými a materiálními podmínkami stanovenými touto smlouvou
za obvyklé sazby, a to na základě samostatných objednávek.

8.2

Nahlaováni

poruch

Pokud vývojový cyklus aplikace ;\DIS definovaný
pro testování aplikace), platí že:
I.

v Příloze A nestanovíjinak

(např. Y případě postupu

Poruchy funkčnosti Produktů Objednatel nahlašuje Zhotoviteli prostřednictvím
Aplikace Hot-line
systému řízení aplikace (dále jen sŘA). Nahlašování poruch touto formou může být Objednatelem
prováděno v kteroukoliv dobu.

2. Zhotovitel po obdržení vÝ'?vy Objednatele bez zbytečného odkladu potvrdí prostřednictvím
příjem výzvy s předběžným oznámením termínu zahájení odstraňování poruchy.

SŘA

3.

Zhotovitel po ohlášení poruchy v součinnosti s Objednatelem stanoví, zda se jedná o Havarijní
poruchu nebo Nehavarijní poruchu a stanoví další postup při odstraňování
poruchy.
4. Kontaktní adresa Zhotovitele
pro nahlašování
požadavků
na odstranění poruch Produktu je:
Aplikace Hot-line SŘA provozovaná na serveru Objednatele - sra.ds.mfcr.cz
5. Kontaktními osobami pro nahlašování poruch byli oprávněnými zástupci smluvních stran určeni:
a) za Zhotovitele: pracovníci Zhotovitele s přiděleným přístupem do SŘA
b) za Objednatele: pracovníci útvarů OlT GFŘ v regionech a pracovníci odboru daňových
informačních systémů GFŘ,
popř. další určené osoby, jejichž zmocnění bude oznámeno druhé smluvní straně.
6. Nebude-li Zhotovitel schopen pro ro7S;11I nebo odbornou náročnost odstranit veškeré problémy
nahlášené Objednatelem
prostřednictvím
aplikace Hot-line SŘA v daném okamžiku,
bude
Objednateli podána odpověď dle rozpisu Zhotovitele ohledně kategorizací a priorit vč. řešení
uvedených v článku 8.3 Kategorizace vad této smlouvy.

8.3

Kategorizace vad

Pokud vývojový cyklus aplikace ADIS definovaný
pro testování aplikace), platí že:
I.

Y případě výskytu vady APY u Objednatele,
sdělí, zda se jedná o vadu typu:

v Příloze A nestanoví jinak (např. v případě postupu
Objednatel

při oznamování

vady Zhotoviteli

současně

a)

kategorie "A", tj. závažná vada funkce Aplikačního software Objednatele, představující
Havarijní vadu systému. Objednatel nemá možnost obejít takovou(é) vadu(y) funkce
Aplikačního software Objednatele dočasným náhradním řešením.

b)

kategorie ,,8", ~.. závažné vady funkce Aplikačního
software Objednatele,
které činí
normální využívání Produktů Objednatelem obtížným a nespolehlivým, Objednatel má však
možnost obejít takovou(é) vadu(y) funkce(í) Aplikačního software Objednatele dočasným
náhradním řešením.

c)

kategorie "C", tj. méně závažné vady funkce Aplikačního software Objednatele, které
znemožňují Objednateli plné využití všech funkcí Produktů, ale dovolují Objednateli obejít
takovou vadu(y) funkce Aplikačního
software Objednatele
s minimálním
narušením
zpracován í.

Zařazení vady do jedné
smluvních stran.
Podrobný

popis jednotlivých

Moduly IS ADIS - zavedeni

legislativních

z níže uvedených

kategorií

se provede

kategorií je uveden v následující

a procesních

změn

na základě

dohody

obou

tabulce:
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č.

Kategorie

Název

Způsob řešení
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem urychleně vytvoří
zvláštní modifikační verzi, do níž zařadí pouze opravy
modulů, které havárii způsobily, popř. doporučí jiný
postup, jak havárii vyřešit

A

I

Havárie

A

2

Chyba bez možnosti
náhradního či dočasného
řešení

Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zkrátí termín
nejbližší modifikační verze, do níž zařadí potřebné
opravy

B

"J

Chyba s existujícím
náhradním či dočasným
řešením

Zhotovitel po dohodě s Objednatelem předloží popis
náhradního řešení a příslušné opravy se opět po
vzájemné dohodě zařadí do nejbližší modifikační verze

C

4

Méně závažná, dočasně
tolerovatelná chyba

Opravy se po dohodě s Objednatelem
modifikační verze

C

5

Možný problém

Problém bude v součinnosti s Objednatelem vyhodnocen
a buď odmítnut, nebo zařazen do některé z ostatních zde
uvedených kategorií

C

6

Námět

Námět bude vždy zaevidován v systému HL SŘA. Bude
v součinnosti s pověřenými pracovníky Objednatele
posouzen a zamítnut nebo řešen buď v rámci změnového
řízení ke stávající smlouvě, nebo zařazen do jejích
dodatků či nových smluv.

C

7

Dotaz

Konzultační pomoc při řešení operativních
provozu OFS.

2.

Vady kategorie 8 a C, které by mohl zjistit klient Objednatele,
závažnější, tj. vady kategorie A a 8.

se považují

3.

Rozpory ve stanovení
smluvních stran.

pověřenými

4.

Zhotovitel má právo určit způsob odstranění vady dle následujících řešení:
a)
poskytnutí řešení vady;
nebo
b)
poskytnutí postupu obej ití vady;
nebo
c) může Zhotovitel požadovat součinnost Objednatele,
pokud je tato
nezbytná.

5.

budou

řešeny

zástupci

za vady o kategorii
pro věcná

jednání

k řešení

poruchy

má právo žádat o změnu priority řešení vady.

Postup uvedený v čl. 8.3 a 8.4 této smlouvy však nevylučuje
uplatnění
Objednatelem
stanovených příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.4
I.

vady

problémů

Poruchy nahlášené Objednatelem
Zhotoviteli budou řešeny podle stupně priority v pořadí tak, jak
byly přijaty. V rámci každého stupně priority bude brán zřetel na to, která vada byla ohlášena dříve
a na počet případů.
Objednatel

6.

kategorie

zařadí do nejbližší

nároků

z vad díla

Lhůty plnění
Opravu

poruchy Aplikačního

software

Objednatele,

se Zhotovitel

zavazuje

provést u:

a)

poruchy kategorie "A"
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem
urychleně vytvoří zvláštní modifikační
verzi, do níž
zařadí pouze opravy modulů, které havárii způsobily, popř. doporučí jiný postup, jak havárii
vyřešit. Tyto kroky Zhotovitel provede neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od
okamžiku identifikace příčiny chyby, jakožto chyby způsobené
vadným plněním Zhotovitele
dle této smlouvy. V případě, že k odstranění chyby je nezbytná součinnost Objednatele, popř.
třetí strany, bude uvedená lhůta stanovena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

b)

poruchy

Moduly

kategorie

IS ADIS - zavedení

,,8"

legislativních

a procesních

změn
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Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zkrátí termín nejbližší modifikační verze, do níž zařadí
potřebné opravy. Tyto kroky Zhotovitel provede neprodleně, nejpozději však do 21 pracovních
dnů od okamžiku identifikace příčiny chyby, jakožto chyby způsobené
vadným plněním
Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že k odstranění chyby je nezbytná součinnost
Objednatele, popř. třetí strany, bude uvedená lhůta stanovena na základě vzájemné dohody
obou smluvních stran.
c)

2.

3.

9

poruchy kategorie "C"
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem předloží popis náhradního řešení a příslušné opravy se
opět po vzájemné dohodě zařadí do nejbližší modifikační verze. Tyto kroky Zhotovitel provede
neprodleně, nejpozději však do 60 pracovních dnů od okamžiku identifikace příčiny chyby,
jakožto chyby způsobené
vadným plněním Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že
k odstranění chyby je nezbytná součinnost Objednatele, popř. třetí strany, bude uvedená lhůta
stanovena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Součinnost Objednatele je nezbytná zejména v případě nutnosti nápravy dat.
Pokud Havarijní porucha systému je důsledkem poruch Software kategorie A, je Zhotovitel
oprávněn dočasně vrátit Software (ať již systémový, aplikační nebo jiný) k předchozí bezchybné
verzi (verzím) tohoto Software, aby byla umožněna oprava systému.
Smluvní strany se dohodly, že po obnovení provozuschopnosti
systému při Havarijní poruše ve lhůtě
uvedené v tomto článku, bude takováto porucha považována za Nehavarijní poruchu systému a za
počátek lhůty k odstranění poruchy bude považován čas prvního hlášení Havarijní poruchy systému.
Porucha bude však i nadále považována za poruchu kategorie A.
V případě požadavku na provádění předmětu smlouvy uvedeném v Příloze A této smlouvy ve vztahu
ke lhůtám plnění, postupuje se přiměřeně
dle příslušných ustanovení této smlouvy o dílo.

Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

I.

V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty uvedené ve smlouvě a v jednotlivých
Přílohách této
smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny té části
díla bez DPH, kteráje v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu
úroku z prodlení, a to z fakturované částky za každý den prodlení. Výše úroku z prodlení se bude
řídit nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstřiků
právnických a fyzických osob.
3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů od vyčíslení a doručení vyčíslené částky
Objednateli, na základě daňového dokladu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi
vylučujícími
odpovědnost
dle § 2913 odst. 2 Občanského
zákoníku, neposkytnutím
nutné
součinnosti ze strany Objednatele nebo třetí stranou (jinou než subdodavatelem Zhotovitele).
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků,
nedodržením termínů, nebo neposkytnutím součinnosti druhé smluvní strany dle ustanovení této
smlouvy.
6. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku nepřesáhne jednu pětinu z celkové ceny dodávek
dle Přílohy A bez DPH.

Moduly
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10 Patenty a autorská práva
I.

Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze
kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích
stran.

2.

Zhotovitel bude na své náklady hájit Objednatele před jakýmkoliv
nárokem třetí strany z důvodu
porušení patentu nebo autorského práva Materiálem, jenž Zhotovitel dodal Objednateli na základě
této smlouvy. Zhotovitel uhradí Objednateli veškeré náklady, škody a poplatky uložené soudem na
základě takového nároku či náklady zahrnuté v dohodě o vyrovnání schválené Zhotovitelem,
a to
za předpokladu, že Objednatel:

10.1.1

a)

bezodkladně

b)

umožní Zhotoviteli řídit obhajobu
obhajobě a jednáních o vyrovnání

předá Zhotoviteli

písemné oznámení

o takovém

ajednání o vyrovnání
účinně spolupracovat.

nároku; a

a bude se Zhotovitelem

při

Náprava

Stane-Ii se Materiál předmětem takovéhoto nároku nebo je-Ii důvodné
předpokládat,
že se předmětem
takovéhoto
nároku stane, Objednatel
souhlasí, že dovolí Zhotoviteli
zajistit Objednateli
oprávnění
k dalšímu používání Materiálu, upravit nebo nahradit jej Materiálem alespoň funkčně ekvivalentním.
Nelze-Ii za přiměřených
podmínek využít některou z těchto možností, zavazuje se Objednatel, že na
základě písemné žádosti vrátí dotčený Materiál Zhotoviteli. Zhotovitel v takovém případě poskytne
Objednateli
náhradu ve výši částky, kterou Objednatel Zhotoviteli
zaplatil za vytvoření Materiálů.
Nárok na náhradu případně způsobené škody tím však není dotčen.

10.1.2

Nároky, za které Zhotovitel neodpovídá

Zhotovitel

na sebe nebere žádné závazky týkaj ící se nároků

založených

na:

a)

čemkoliv, co poskytl Objednatel
a bylo začleněno do Materiálu,
Zhotovitel jednal v souladu s návrhem řešení, specifikací či pokyny
nebo třetí stranou v zastoupení Objednatele;

b)

úpravě Materiálu

c)

kombinaci,
provozu nebo použití Materiálu
s jmyrn produktem,
daty, přístrojem
obchodními metodami, jež nebyly poskytnuty ze strany Zhotovitele, či distribuci, provozu
používání Materiálu ve prospěch třetí strany mimo organizaci Objednatele.

Zhotovitel

provedené

se přitom současně

řídí

Objednatelem;

nebo na skutečnosti,
že
dodanými Objednatelem

nebo

§ 2589 a násl. Občanského

nebo
nebo

zákoníku.

11 Odpovědnost za škody
I.

Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci
již vzniklých škod. Objednatel je povinen, v rámci předcházení
případným škodám na datech a
s ohledem na povahu dat a na činnosti prováděné v rámci provozu systému, data pravidelně a
odpovídajícím
způsobem zálohovat, a to alespoň v minimálně rozumné míře.

2.

Zhotovitel
odpovídá
za veškerou
způsobenou
škodu, a to porušením
ustanovení
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

3.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody vzniklé
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy v částce převyšující zaplacené smluvní pokuty.

4.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou
s plněním závazků druhou smluvní stranou.

Moduly
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neplněním
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Strana 14/99

12 Další ujednání
I. Na základě této smlouvy neuděluje žádná strana druhé smluvní straně právo užívat její ochranné
známky či jiná označení (včetně ochranných známek či označení v rámci podniku či organizace)
pro účely propagace nebo publikování, není-li to oběma smluvními stranami předem písemně
dohodnuto.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny uzavírat obdobné smlouvy s třetími stranami.
3. Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně pouze výslovně uvedené licence či práva. Žádné
jiné licence či práva (včetně licencí nebo práv k patentům) nejsou udělována.
4. V rozsahu, v jakém to umožňují
příslušné právní předpisy, každá smluvní strana je oprávněna
komunikovat
s druhou smluvní stranou prostřednictvím
elektronických
prostředků
a taková
komunikace bude v rozsahu povoleném ze zákona rovnocenná podepsané písemné komunikaci.
Identifikační kód (dále jen "ID") obsažený v elektronických
dokumentech
dostačuje k ověření
identity odesilatele a autentičnosti dokumentu.
,
5. Každá smluvní strana poskytne druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě předtím, než vůči druhé
straně vznese nároky souvisej ící s neplněním jej ích povinností.
6. Žádná ze smluvních stran nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
ani jinak nepřevede Smlouvu, vcelku ani zčásti. Jakýkoliv pokus tak učinit bude považován za
neplatný. Žádná ze smluvních stran neodepře bezdůvodně dát tento souhlas. Postoupení Smlouvy,
vcelku ani z části, v rámci podniku, jehož součástí je smluvní strana, nebo na právního nástupce
nevyžaduje souhlas druhé smluvní strany. Obě smluvní strany jsou oprávněny postoupit své
pohledávky vzniklé na základě Smlouvy vůči druhé smluvní straně bez souhlasu druhé smluvní
strany. Nebude považováno za postoupení, pokud Zhotovitel převede část svých obchodních aktivit
způsobem, který bude mít stejný dopad na všechny její zákazníky.
7. Objednatel souhlasí, že poskytne Zhotoviteli dostatečný, volný a bezpečný přístup do prostorů a
k systémům Objednatele tak, aby Zhotovitel mohl plnit své povinnosti. Další potřebná součinnost
Objednatele je popsána v Přílohách této smlouvy, zejména v Příloze A.
8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení smlouvy. V případě, že by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo
nevymahatelným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení
novým.
9. Zhotovitel se bude při plnění této smlouvy řídit obecnými ustanoveními zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů a standardu IS06/2002 - Standard lSVS 005 1 02.0 I pro náležitosti životního cyklu
informačního systému a zpracuje při dodávce příslušnou dokumentaci požadovanou od něj tímto
standardem.
10. V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a jednotlivých
Příloh mají přednost ustanovení
smlouvy.
I I. V případě, že Objednatel zruší nebo pozastaví nějakou část plnění předmětu této Smlouvy, má
Zhotovitel nárok na náhradu takového podílu ceny zrušené nebo pozastavené části, která odpovídá
stupni jejího prokazatelného
rozpracování
Zhotovitelem.
Tento podíl ceny nesmí přesáhnout
původně sjednanou celkovou cenu zrušené nebo pozastavené části.

13 Rozhodné právo
I.
2.

Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými,
obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem v platném znění.
Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto smlouvou,
budou místně a věcně příslušné soudy České republ iky.
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14 Platnost a místo plnění smlouvy
I.
2.

3.

4.
5.
6.

Tato smlouvaje platná a účinná od datajejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od data podpisu smlouvy do dokončení díla dle
harmonogramu uvedeného v Příloze A. Práce budou zahájeny dnem podpisu smlouvy a bude v nich
postupováno dle termínů uvedených v článku Přílohy A 5 Harmonogram kroků vývojového cykll!
aplikace AD/S.
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatného porušení této
smlouvy ve smyslu ustanovení § 200 I a násl. Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této
smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost, jak jsou předvídány ustanovením § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
•

Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění závazků
spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po splatnosti daňového
dokladu (faktury).

•

Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje neplnění závazků
spočívající zejména v nedodržení terminů plnění delší než 30 dnů nebo realizace předmětu
smlouvy v podstatném rozporu s ustanoveními smlouvy a v podstatném rozporu s českými,
obecně závaznými právními předpisy.

•

Toto odstoupení od smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od
smlouvy bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání oprávněnou stranou
poštovní zásilkou s dodejkou, nebo doručením do datové schránky druhé smluvní strany při
odeslání datovou zprávou.

•

V případě odstoupení od smlouvy budou smluvní strany postupovat v souladu s § 2004 odst. 2
a 3, tzn. vzájemně řádně a včas poskytnutá plnění se v případě odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně nevrací a odstoupení je možné jen s účinky do budoucna.

•

Smluvní strany shodně konstatují, že v případě odstoupení Objednatele od této smlouvy
z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem, není takovým odstoupením dotčen nárok
na náhradu škody způsobené Objednateli a do této náhrady škody by se započítávaly i případné
náklady Objednatele
na zajištění plnění této smlouvy prostřednictvím
třetí osoby, jiné
obchodní společnosti.

Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou písemnou dohodou
smluvních stran podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.
Místem dodání (plnění) smlouvy jsou: Generální
Orgány Finanční správy.

finanční

ředitelství,

Lazarská

7/15, Praha

I a

14.1 Změny smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými
vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních
stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
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15 Závěrečná ustanovení
I. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy uvedené v tabulce v článku 2. Předmět smlouvy.
2. Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování smlouvy je také v této smlouvě obsažena
a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb
zřejmá. Smluvní strany společně i každá samostatně výslovně potvrzují, že před uzavřením této
smlouvy měly plnou a neomezenou příležitost konzultovat obsah této smlouvy se svými právními
poradci. Objednatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a
nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 Občanského zákoníku.
3.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

Za Zhotovitele:

s platností

originálu,

z nichž dva obdrží

Za Objednatele:

IBM Česká republika,

spol. s r. O.

Česká republikaGenerální finanční ředitelství

V Parku 2294/4
@
148 00 Praha 4
IČ: 14890992, DiČ: CZ14890992

117 22 Praha

J S/7

-4-

razítko

IBM Česká republika,

J, Lazarská

razítko

spol. s r.o.

Česká republikaGenerální finanční ředitelství

~

- 8 -10- 2014

-8-10-2014
~~

Jméno (čitelně)

Datum

Jméno (čitelně)

Datum ~

Petr Havlík
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