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Preambule 

Pro plnění podlimitní veřejné zakázky zadáva né podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, s názvem: "Migrace Microsoft Sharepoint server, SHP-2015" byla 

vybrána jako nejvhodnější ta nabídka, kterou podal Zhotovitel. 

Účelem veřejné za kázky je migrace stávajícího prostředí Microsoft Sharepoint server 2010 do prostředí 

Microsoft Sharepoint server 2013 při zachování uživatelských dat, včetně vybudování systému 

" Extranet" pro sdílení dats externími subjekty (dále jen "SHP"). 

I. Předmět plnění 

1) Předmětem p l nění veřejné zakázky je: 

a) Implementa ce celého ře šen í SHP, součástí kterého je: 

návrh a plán řešení SHP, 

stavba platformy SHP, 

migrace řešení SHP, 

dodání technické dokumentace implementova ného řešení SHP, 

proško lení administrátorů s řešením SHP, 

b) Dodávka softwarových produktů nezbytných pro zprovozně ní některé z částí řešen í SHP, 

podpora celého řešení SHP, 

c) Konzultace a další práce nad rámec podpory poskytované uchazečem v rozsahu 

ma x. 30 hodin ročně. 

2) Předmětem p lnění této smlouvy je dodávka softwarových produktů potřebných k zprovoznění 

některé z částí řešení SHP dodanou Zhotovitelem jako softvérový produkt Zhotovitele nebo 

softvérový produkt třetí strany. 

3) Předmětem plnění této Smlouvy nen í dodávka licencí produktů Microsoft, zejména dodávka 

licencí MS SharePointServer, databázového enginu (SQL) a operačního systému (OS) na platformě 

Microsoft. 

II. Způsob, doba a místo plnění 

1) Místem plnění je sídlo Objednatele, Česká republi ka - Nejvyšší kontrolní úřad, Ja nkovcova 1518/ 2, 

Praha 7. 

2) K provádění podpory celého ře šen í SHP poskytované Zhotovitelem je Zhotoviteli na základě 

domluvy s Objednatelem umožněný vzdálený přístup do prostředí Objednatele nezbytného 

k poskytování podpory. Zhotovitel bezpodmínečně akceptuje pravidla Objednatele pro užívání 

vzdáleného přístupu. 

3) Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat celé řešení SHP řádně, na své náklady a na své nebezpečí 

v dohodnutých termínech. 

4) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 

prováděn í řešení SHP k omezení činnosti nebo ohrožení chodu informačního systému 

Objednatele . 



5) Řešení SHP bude plněno ve lhůtách stanovených dle časového harmonogramu. Návr h časového 

harmonogramu zpracuje Zhotovitel a předá ho Objednateli k připomínkám do 2 pracovních dnů 

od uzavření Smlouvy. Konečné znění časového harmonogramu Smluvní stra ny odsouhlasí do 5 

pracovních dnů od uzavření Smlouvy na společném jednání. Změny časového harmonogramu jsou 

možné po odsouhlasení oběma Smluvními stra nami. 

6) Milníky pro provedení řešení SHP: 

a) příprava infrastruktury, 

b) stavba platformy, 

c) realizace řešení Extranet, 

d) migrace řešení, 

e) akceptace řešení SHP, 

f) předání celého díla. 

7) Celé řešení SHP bude implementováno v prostředí a s využitím HW prostředků Objednatele. 

8) V rámci implementová ní řešení SHP se provede migrace ze starého prostředí za provozu na nové 

prostředí, s minimálním dopadem na provoz informačního systému Objednatele. Obě řešení 

budou fungovat zároveň a bude docházet k postupnému přepojování obou řešení. 

9) Akceptace řešení SHP proběhne v implementova'ném produkčním prostředí řešení SHP. 

10) Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele pouze plně funkční řešení SHP včetně dokumentace 

a proškolení administrátorů. 

11) Pokud při převzetí díla bude zjištěno, že řešení SHP má vady nebo nedodělky nebránící užívání 

řešení SHP v běžném provozu, je na vů li Objednatele, zda takové převzetí potvrdí, či nikoliv. 

V předávacím protokolu budou Objednatelem stanoveny lhůty, ve kterých Zhotovitel všechny 

zjištěné vady a nedodělky odstra ní. 

III . Cena a platební podmínky 

1) Celková ce na řešení SHP za období čtyř let je stanovena ve výši 2.198.000,-Kč Kč bez DPH, tj. 

2.659.580,-Kč Kč s DPH jako nejvýše přípustná. V celkové ceně řešení SHP jsou zahrnuty úplné a 

veškeré náklady Zhotovitele na realizaci a splnění předmětu plnění této Smlouvy. Žádné další ani 

související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny. 

2) Cena za implementa ci ce lého řešení SHP do infrastruktury Objednatele, včetně dodání technické, 

administrátorské a uživatelské dokumentace a proškolení administrátorů v administraci řešení 

SHP v rozsahu 8 hodin, činí 1.280.000,- Kč Kč bez DPH, tj . 1.548.800,- Kč Kč s DPH. Platba se 

uskuteční po předání řešení SHP na základě faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího 

protokolu. 

3) Cena za dodání softwarových produktů činí O,-Kč bez DPH, tj. O,-Kč s DPH. Platba se uskuteční po 

předání řešení SHP na základě fa ktury, jejíž přílohou bude kopie předáva cího protokolu. Zhotovitel 

uvede na faktuře kromě celkové ceny dodávky softwarových produktů i cenu jednotl ivých 

doda ných softwarových produktů. 

4) Cena za podporu ce lého řešení SHP sestává z ceny: 

a) podpory dodaných softwarových produktů poskytovaných výrobcem (maintenance), platba 

bude hrazena 1 x ročně ve výši 0,- Kč bez DPH, tj. 0,- Kč s DPH za období jednoho (1) roku, 

b) podpory implementovaného řešení SHP poskytovaného Zhotovitelem, platba bude hrazena 

1 x ročně ve výši 192.000,-Kč bez DPH, tj. 232.320,- Kč s DPH za období jednoho (1) roku. 

) 



5) Platby podpory celého řešení SHP se budou uskutečňovat na základě faktury. Faktura bude 

Zhotovíte lem vždy vystavena do 15. prosince příslušného roku. 

6) Cena za konzultace a další práce nad rámec podpory poskytované Zhotovitelem v rozsahu max. 

30 hodin ročně činí za 1 hodinu konzultace a práce nad rámec podpory 1.250,- Kč bez DPH, tj . 

1.512,50 Kč s DPH . Platba se uskuteční na základě faktury, jejíž přílohou bude zápis o provedení 

práce, podepsaný Objednatelem. 

7) Objednatel je povinen uhrad it jen skutečně obdržené věcné plnění, a to do výše poskytnutého 

plnění. 

8) Cena za plnění je sta novena ja ko nejvýše přípustná a zahrnuje úplné a veškeré i související náklady 

potřebné pro předmět plnění podle této Smlouvy a ke dni podpisu Smlouvy. 

9) Na úplatu vznikne Zhotoviteli nárok po spuštění řešení 5HP do řádného a funkčního provozu na 

základě Objednatelem podepsaného předávacího protokolu . 

10) V průběhu plnění Smlouvy může dojít k navýšení celkové ceny plnění řešení SHP při změně sazby 

DPH a právě o tuto změnu. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny. 

11) Objednatel bude hradit cenu za plnění na základě daňových dokladů - faktur vystavovaných 

Zhotovitelem. Faktura bude obsahovat čís l o Smlouvy Objednatele a údaje dle právních předpisů . 

12) Splatnost faktury je sjednána na 15 kalendářních dnů od data předání faktury Zhotoviteli. Dnem 

úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Zhotovitele. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky 

z účtu Objednatele. 

13) K ceně bude účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy . 

14) Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy Objednatele a všechny údaje uvedené v § 29 zákona 

č. 235(2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšfch předpisů, a dále údaje ve smyslu 

ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele, která je 

uvedena v záhlaví Smlouvy. 

15) V připadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě a( nebo stanovené 

právními předpisy, bude-Ii obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-Ii k faktuře doloženy 

požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je Objednatel oprávněn fakturu 

vrátit Zhotoviteli k opravě , či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v ce lé 

sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující správné údaje a všechny 

ná ležitosti podle této Smlouvy Objednateli. 

16) V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném upozornění na 

prodlení má oprávněná Smluvní strana nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši, která se 

stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. občanského zákoníku. 

17) Pokud Objednatel obdrží od Zhotovitele fakturu se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami 

po 15. prosinci př ís lušného roku, prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto fa ktury z 15 ka lendářních 

dnů na 90 kalendářních dnů. 

18) V případě , že se Objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má 

se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového 

provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria 

posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu 

Objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku. 

19) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité částky bude ve 

výši stanovené nařízením vlády č. 351(2013 Sb. 



IV. Součinnost 

1) Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli následující součinnost: 

a) umožnit přístup Zhotoviteli do prostor souvisejících s realizací řešení SHP dle této Smlouvy 

a to v pracovních dnech v rozmezí od 8:00 hod. až 16:00 hod ., a v jiném termínu na základě 

vzájemné dohody Smluvních stran, 

b) poskytnout technické informace o technickém řešení Objednatele v rozsahu nutném pro 

realizaci řešení SHP. 

2) Obě Smluvní strany prostřednictvím kontaktních osob uvedených v příloze Č. 1 této Smlouvy -

budou: 

a) konzultovat technické otázky formou e-mailové nebo jiné vhod né komunikace v rozsahu 

nutném pro realizaci předmětu Smlouvy bez zbytečného prodlení, 

b) sdělova t si překážky bránící rea lizaci předmětu Smlouvy s dostatečným předstihem. 

3) V souvis losti s předcházením škodám Objednatel nesmí, bez souhlasu nebo žádosti Zhotovitele, 
zejména mechanicky upravovat servery, na nichž Zhotovitel pracuje, měnit na nich nastavení či 
práva, instalovat či odinstalovávat SW či jeho součásti, a to dokud ce lé řešení SHP nepřevezme . 

4) V zájmu předcházení škodám či jejich zamezení je Zhotovitel povinen Objednateli ohlásit 
nefunkčnost, škodu, či jakoukoli skutečnost, která by mohla mít za následek vznik škody nebo jej í 
zvětšení. 

V. Podmínky podpory, konzultace a práce nad rámec podpory řešení SHP 

poskytované Zhotovitelem 

1) Zhotovitel v rámci podpory řešeni SHP bude zajišťovat: 

a) pravidelnou údržbu, v rámci které bude provádět práce potřebné k zajištění plné funkčnosti 

řešení SHP, 

b) odstraňování havarijních stavů, provozních problémů a vad, které způsobily celkovou nebo 

omezenou nefunkčnost řešení SHP na základě nahlášeného požadavku Objednatelem, 

c) proaktivní informování Objednatele o uvolněných bezpečnostních záplatách, uvolněných 

kritických záplatách (service pack) OS, 

d) implementace aktualizací řešení SHP (aktualizace OS, databázového enginu, MS SharePoint 

Severu a dalších částí řeše ní SHP) dle požadavků Objednatele, následná verifikace a testování, 

zda tyto aktualizace nebrání činnosti řešení SHP, 

e) konfiguraci a customizaci po na hrání a ktua lizací a bezpečnostních záplat řešení SHP, 

f) návrh a realizaci konfigurací a customizací řešení SHP, které odstraní opakující se celkovou 

nebo omezenou nefunkčnost řešení SHP, 

g) poskytování telefonické konzultace k provozu a pOdpoře řešení SHP. Zhotovitel zajistí, aby 

telefonické konzultace byly poskytovány pracovníky se zna lostí MS SharePoint Server a řešení 

SHP. 

2) V rámci podpory řešení SHP bude Zhotovitel dodržova t následující podmínky: 

a) Požadavek na podporu ze strany Zhotovitele zadá kontaktní osoba Objednatele telefonicky a 

e-ma ilem. 

b) Požada vky se dělí na poskytnutí běžné podpory a hlášení problémů a závad. 

c) Dělení problémů a závad a lhůty jejich odstranění: 



i. Priorita A - Problém má zásadní dopad na fungování řešení, okamžité řešení je nutné, tj. 

nejpozději do konce příštího pracovního dne od zadání problému; 

ii. Priorita B - Problém má významný dopad na fungování řešení. Rychlé řešení je nutné. 

Termín pro vyřešení každého problému s prioritou B bude stanoven dohodu Smluvních 

stran. Problém bude vyřešen nejpozději do tří pracovních dnů od zadání problému; 

iií. Pr iorita C - Ostatní problémy (nebo změny požadova né Objednatelem) bez význa m ných 

dopadů na fungování řešeni s termínem vyřešeni do 14-ti dnů . 

d) Terminy pro provedení dalších činností poskytovaných v rámci běžné podpory budou 

stanoveny vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

e) Hodiny pro provádění oprav Zhotovitelem běží v pracovní dny od 6:00 hod. do 18:00 hod. 

f) Ukončení opravy na hlášené vady oznámí Zhotovitel bez zbytečného prodlení Objedna telí. 

3) Ostatní podmínky podpory řešení SHP: 

a) Zhotovitel je povinen zřídit pro Objednatele kontakty oprávněné přijmout nahlášení 

požadavku na podporu a bez zbytečného prodlení ín iciovat činnosti vedoucí k nápravě, 

kterou uvádí v příloze Č. 1 této Smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn stanovit nejpozději při mailovém hlášení požadavku na podporu 

pozdější čas opravy. 

c) V případě přerušení provozu SHP z důvodu vyšší moci je Zhotovitel povinen závadu odstranit 

neprod leně po ukončení účinku vyšší moci. 

d) Pokud Zhotovitel prokáže, že závadu zavinil sám Objednatel, nese náklady na odstranění 

záva dy Objednatel. 

4) V případě vad způsobených Objednatelem nebo třetí stranou se lhůta pro odstranění vady 

pozastavuje od okamžiku, kdy zavinění Objednatele nebo třetí strany poruchu způsobilo nebo 

znemožnilo va du odstranit, až do okamžiku, kdy vadný stav způsobený Objednatelem nebo třetí 

stranou je napraven a/nebo do okamžiku, kdy vadný stav způsobený Objednatelem nebo třetí 

stranou nebrání odstranění vady. 

5) Zhotovitel neodpovídá za vady celého řešení SHP, pokud byly bez souh lasu Zhotovitele 

upravovány takovým způsobem, který Zhotovitel výs lovně zakázal nebo vyhradil pouze pro sebe, 

nebo bylo řešení SHP používáno Objednatelem či třetími osobami v rozporu s dokumentací, 

návodem, anebo pokud byla vada způsobena neodborným zásahem či mecha nickým poškozením 

způsobeným Objednatelem nebo třetí osobou. 

6) Zhotovitel provede nápravu vadného stavu vzniklého podle bodu 5) s tím, že: 

a) náprava bude provedena za úplatu podle článku III, bod 6), 

b) na termínech se obě Smluvní strany dohodnou, 

c) je vy l oučena smluvní pokuta podle bodu 4 tohoto článku. 

7) Konzu lta ce a další práce nad r ámec podpory v rozsahu 30 hodin ročně: 

a) oda lší práce Objednatel žádá vždy písemně, 

b) obě Smluvní strany se dohodnou o rozsahu a způsobu plněn í práce nad rámec podpory řešení 

SHP, 

c) Objednatel není povinen vyčerpat všechny stanovené hodiny práce nad rámec podpory 

řešení SHP v rámci plnění dle Sm louvy, 

d) nevyčerpané hodiny práce nad rámec podpory řešeníSHP se převádějí do dalšího roku s tím, 
že Objednatel není povinen vyčerpat tyto hodiny v plném rozsahu, 



e) v případě, že Objednatel vyčerpal stanovený počet hodín práce nad rámec podpory řešení 
SHP, může čerpat hodíny práce z dalšího období. 

8) Zhotovíte I se zavazuje pří plnění předmětu smlouvy dodržovat obecně platné právní předpísy 

týkající se kybernetícké bezpečností a plnít požadavky Objednatele vyplývající z jeho 

bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve významném informačním systému. 

VI. Všeobecné dodací podmínky 

1) Řešení SHP bude předáno Objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, jehož 

přílohami budou všechny dodací listy a další dokumenty prokazující splnění předmětu Smlouvy. 

2) Objednatel se zavazuje převzít předmět Smlouvy, pokud tento splňuje všechny požadavky 

stanovené touto Smlouvou a zadávacími podmínkami. 

3) Objednatel nabývá vlastnické právo k dodaným softvérovým produktům (platná licence) 

popsa ným v předmětu Smlouvy podpisem předávacích protokolů. 

VII. Smluvní pokuty 

1) Pro případ vadného plnění ze strany Zhotovitele se Smluvní strany dohodly na těchto smluvních 

pokutách. 

2) Za nedodržení termínů akceptace řešení SHP a předání řešení SHP, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. 

3) V případě nemožnosti oznámení závady se stanovuje smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každou 

pracovní hod inu nemožnosti oznámeni závady. 

4) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením jakéhokoli požadavku zaslaného Objednatelem, je 

Zhotovitel povinen za platit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou za poča tou hodinu 

prodlení a za každý případ. 

5) V případ ě prodlení Zhotovitele s ukončením jakéhokoli požadavku je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objedna teli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou za počatou hodinu prodlení a za každý případ. 

6) Při prodlení Zhotovitele s ods tra něním oznámené závady delším než dva pracovní dny je oprávněn 

zajistit si opravu prostřednictvím třetí osoby, na riziko a náklady Zhotovitele. V případě odstra nění 

závady třet í osobou je Zhotovitel v prodlení se svým plněním až do doby sk utečného odstranění 

závady, Zhotovitel je oprávněn poskytnout třetí osobě součinnost. 

7) Zhotovitel není v prodlení se zahájením a ukončením servisního zásahu v případě, že Objednatel 

neposkytl potřebnou součinnost podle článku IV. této Smlouvy. 

8) Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné Smluvní straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou Smluvní stranou, a to na účet oprávněné 

Smluvní strany uvedené v písemné výzvě . 

9) Smluvní sankce vůči Objednateli nejsou přípustné . 

VIII. Náhrada škody 

1) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným p lněním této Smlouvy v rozsahu stanoveném 

českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem. 

2) Rozsah odpovědnosti Zhotovitele lze omezit nejvýše na dvojnásobek ceny díla. 

3) Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 



porušením svých povinností vyp lýva jících z této Smlouvy, bránila-Ii jí v jejich splnění nějaká 

z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

IX. Vlastnictví a užívání řešení SHP 

1) Objednatel na bývá vlastnické právo k řešení SHP po podpisu předávacího protokolu zástupci obou 

Smluvních stran, v tentýž okamžik přechází na Objednatele nebezpečí škody. 

2) Objednatel dnem podpisu Předávacího protokolu nabývá na celou dobu trvání autorských práv 

nevýhradní právo užívat dodané řešení SHP, jakož i veškerá plnění dodaná Zhotovitelem na 

základě této Smlouvy, která mají charakter autorského díla, a to pro svoji potřebu bez jakýchkoliv 

dalších licenčních poplatků nebo jiných plateb nad rámec ceny řešení SHP. Právo užívat autorská 

díla zahrnuje i oprávnění tato díla zpřístupnit při odstraňování jejich vad a/nebo vad díla 

v nezbytném rozsahu třetím osobám. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn dodaná autorská díla užívat za účelem 

plnění povinností a uplatňování svých práv podle této Smlouvy. Odměna za poskytnutí práv 

užívání (licence) je zahrnuta v ceně řešení SHP. 

4) Právo užívat a utorské dílo za hrnuje i oprávnění dílo zpřístupnit třetím osobám, zejména za účelem 

údržby, opravy anebo rozvoje. 

5) Zhotovitel garantuje, že vykonává autorské právo k poskytnutému SW a je oprávněn k poskytnutí 

a převodu nevýhradních časově neomezených užívacích práv (licence) Objednateli k SW, které 

poskytne jako součást předmětu plnění. Nevýhradní časově neomezená užívací práva (licence) 

k SW jsou dále nazývána "nevýhradní práva k SW". 

6) Zhotovitel se zavazuje nevýhradní práva k SW Objednateli poskytnout a na Objednatele 

nevýhradní práva k SW převés t . 

7) Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této Smlouvy neporušuje práva duševn ího 

a průmyslového vlas tnictví třetích osob. V případě, že třetí osoba, včetně zaměstnanců 

a pracovníků Zhotovitele, uplatní nárok vůči Objednateli z titulu porušení práv duševního nebo 

průmyslového vlastnictví v souvislosti s rea lizací nebo užíváním díla nebo jeho části, Zhotovitel je 

povinen poskytnout Objednateli účinnou pomoc. Pokud uplatnění nároku třet í osobou bude 

úspěšné, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu tímto vznikla, a Objednatel je 

o právněn odstoupit od Smlouvy. 

X. Mlčenlivost 

1) Smluvní stra na je povinna písemně upozor nit druhou Smluvní stra nu, že předmětnou skutečnost 

považuje za důvěrnou informaci nebo obchodní tajemství. Smluvní strana je povinna zachovat 

mlčenlivost o skutečnosti, která byla druhou Smluvní stra nou prokazatelně označena za důvěrnou 

informaci nebo obchodní tajemství. 

2) Zhotovitel je povinen jako s důvěrnými informacemi zacházet s osobními údaji osob činných 

u Objednatele, s informacemi o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele. 

3) Obě Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace 

stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti dle 

tohoto článku. 

4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-Ii Smluvní strana povinna předmětnou 

informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 



5) Za důvěrnou informaci č i obchod ni tajemstvi nebude považován obsah Smlouvy, zejména r ozsah 

plnění a cena . 

XI. Obecná a závěrečná ustanovení 

1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že obě Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu 

výpovědí bez udání důvodů. Výpověď Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného 

oznámení o výpovědi Smlouvy druhé Smluvní straně. Smlouvu lze ukončit výpovědí podanou 

alespoň tři měsíce předem. 

2) Každá ze Smluvních stran může od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Zhotovitel není 

oprávněn tyto důvody roz šiřovat ani omezovat. 

3) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnýmí ustanoveními 

občanského zákoníku. 

4) Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb dalších osob. 

5) Prodávající je oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvim subdodavatele, kterého uvedl v nabídce, a 

v rozsahu uvedeném v nabídce. Případná změna subdodavatele nebo rozsahu plnění Smlouvy 

subdodavate lem vyžaduje písemný předchozí so'uhlas Objednatele. 

6) Objed natel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třeti osobou kromě Zhotovitele. 

7) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této Smlouvy třeti 

osobě nebo jiným osobám bez předchoziho písemného souhlasu Objednatele. 

8) Veškeré změny Smlouvy musi být odsouhlaseny v pisemných, postupně číslovaných dodatcích 

s podpisem zástupců obou Smluvních stran oprávněných podepsat Smlouvu. 

9) Změnu oprávně ných osob jsou Smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato 

změna nevyžaduje formu dodatku k této Smlouvě. 

10) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených 

Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem v zadávací 

dokumentaci, nabídky Zhotovitele a občanským zákoníkem, a to v tomto uvedeném pořadí. 

11) Smluvní stra ny této Smlouvy se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkla du, rea lizace 

a ukončení této Smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi Smluvními stranami z této Smlouvy 

vyplývající (dále jen "spory"), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou. 

12) Veškeré spory související s touto Smlouvou se Smluvní strany zavazují řešit především na úrovni 

oprávněných osob, popř. osob jim funkčně nadřízeným. Nepodaří se spor vyřešit ani zástupcům 

podepisujícím Smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor postoupen k rozhodnuti 

příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh kterékoliv Smluvnistrany. 

13) Za podstatné porušení Smlouvy ze stra ny Objednatele se považuje neplnění závazků spočívajících 

zejmé na v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů od splatnosti daňového dokladu (faktury). 

14) Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovítele se považuje neplnění závazků spočívajících 

zejména v nedodržení termínů plnění Smlouvy delší než 30 dnů nebo realizace předmětu plněni 

Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy anebo jiných závažných dokumentů, či právních 

předpisů. 

15) Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Smlouvu (včetně 

případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup. 

16) Dojde-Ii ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení 

právnické osoby) Zhotovitele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Objednateli ve lhůtě 14 

dnů od právní moci takové změny. 



17) Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finančn í kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

18) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

19) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) jsou 

určeny pro Objednatele a jedno (1) vyhotovení pro Zhotovitele. 

20) Obě Smluvní strany prohla šují, že si Smlouvu přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle 

a že nebyla sjednána ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a souhlasí s celým ·jejím 

obsahem. Na důkaz tohoto oprávnění zástupci Smluvních stra n připojují své podpisy. 

Přílohy : 

Př íloha Č. 1: Kontaktní osoby pro jednotlivé činnosti 

Příloha Č. 2: Podrobný cenový rozpis předmětu plnění řešení SHP 

V Praze dne 18.1.2016 
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TRASK SOLUTIONS a.s. 
Filip Tománek 
Statutární ředitel 

2 2 -01- 2016 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 



Příloha č. 1 Smlouvy 

KONTAKTNí OSOBY ZA OBJEDNATELE 

OBLAST JMÉNO TELEFON MAIL 

Systém Ondřej Horák 233 04S 210 ondre j .hora k@nku .cz 

Mail pro hlášení o poruchách shQ2015@nku .cz 

Ondřej Horák 233045210 ondrej . hora k@nku .cz 

Gabriela Kiššová 233045220 gabri ela.kissova@nku.cz 
Hlášení poruch 

Filip Chroust 233 04S 211 fili Q.chrous t@nku.cz 

Lukáš Vejtruba 233045206 Lukas.ve jt ruba@nku.cz 

Obecný Helpdesk 233045333 heIQ.desk@nku.cz 

Účtová n í, faktu ry Hana Matrasová 233045204 hana .matrasova@>nku.cz 

Smluvní Jan Gregor 233045200 jan.gregor@nku.cz 

KONTAKTNí OSOBY ZA ZHOTOVITELE: 

OBLAST JMÉNO TELEFON MAIL 

Linka pro hlášení poruch 602519812 radi m.lands pers ky@trask .cz 

Poruchy vyřizuje Radim Landsperský 602 S19 812 rad im.lands pers ky@trask.cz 

Systém Radim Landspers ký 602519812 rad i m.landspers ky@trask.cz 

Účtování, faktu ry Monika Vaicová 220414544 mvaicova@trask.cz 

Smluvní Michal Fíbiger 606095276 mfibiger@trask.cz 



/ Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

1. Cena za implementaci cel ého řeše ní SHP 

Příloha Č. 2 Smlouvy 

Implementace Cena bez DPH v Kč DPH Cena včetně DPH 

v Kč 
• 

1.280.000,- Kč 1.548.800,- Kč 

1. Cena za dodání softwarových produktů pro celé řešen í SHP 

Název softvérového Cena bez Počet ~PH Cena včetně DPH 

produktu DPH v Kč za 1 kusů v Kč za všechny 

ks 
Cena bez DPH v Kč kusy 
x 

počet kusů 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 
I 

Celková cena O " 
o. 

O 
-, 

3, Cena za podporu softwarových produktů (maintenance ) poskytovanou výrobcem jeden rok 

Cena bez 
DPH v Kč 

Název softvérového produktu DPH Cena včetně DPH v Kč 

O O 

O O 

O O 

O O 

Celková cena 
, 

O 



4. Cena za podporu implementovaného řešení SHP poskytovanou Zhotovitelem 

Podpora Cena bez DPH v Kč za Cena včetně DPH v Kč za 

implementovaného řešen í jeden rok jeden rok 

SHP 
DPH 

192.000,- Kč 21% 232.320,- Kč 

5. Cena za konzultace a další práce nad rámec podpory poskytované Zhotovitelem 

Konzultace Cena bez DPH v Kč za DPH Cena včetně DPH v Kč za 

jednu hodinu jednu hodinu 

1.250,- Kč 21% 1.512,50 Kč 
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