SMLOUVA O DÍLO A O POSTOUPENÍ UŽIVATELSKÝCH PRÁV
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů
1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Česká republika – Státní veterinární správa
Sídlo:
Slezská 100/7, 120 56 Praha 2
IČ:
00018562
DIČ:
neplátce DPH
Bankovní ústav:
Česká národní banka
Číslo účtu:
4221011/0710
Osoba oprávněná jednat jménem SVS:
MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Pavel Karásek, e-mail: p.karasek@svscr.cz, tel: +420 227010162
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
RNDr. Oldřich Valcl, CSc., e-mail: o.valcl@svscr.cz, tel: +420 602114978
Pavel Šimek, e-mail: p.simek@svscr.cz, tel. +420 606624444
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Sídlo:
U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
IČ:
630 77 639
DIČ:
CZ 630 77 639
Bankovní ústav:
UniCredit Bank
Číslo účtu:
1333107011/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Petr Král, předseda představenstva
Tel.: +420 607 391 669, e-mail: petr.kral@wolterskluwer.com
Ing. Jiří Shameti, obchodní ředitel a člen představenstva
Tel.: +420 602 293 072, e-mail: jiri.shameti@wolterskluwer.com
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ivana Šindelářová, obchodní zástupce
Tel.: +420 734 786 995, e-mail: ivana.sindelarova@wolterskluwer.com
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1

Předmětem plnění dle této Smlouvy je závazek zhotovitele provést práce a vytvořit dílo
spočívající v průběžně aktualizované databázi právních informací v elektronické podobě,
obsahující právní předpisy, literaturu, judikaturu a volitelné aplikace, a dále závazek dílo
objednateli předat a převést na něj užívací práva k dílu. Rozsah požadavků na ISPI
je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy.
Součástí předmětu plnění je základní předávací zaškolení objednatele k obsluze
systému.
Objednatel se zavazuje dílo převzít včetně užívacích práv k němu a zaplatit zhotoviteli
cenu sjednanou v článku 4. smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo a průběžné aktualizace řádně a včas a odpovídá
za jejich věcnou správnost a úplnost.
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3.

TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1

Zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění v rozsahu a funkcionalitě podle Přílohy
č. 1 smlouvy v plné uživatelské verzi, a to od 8. srpna 2018.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu 2 let. Její platnost může být kterýmkoliv z účastníků
vypovězena bez udání důvodů ve tříměsíční lhůtě počítané od data doručení písemné
výpovědi druhému účastníku. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření
účastníky nebo jejich oprávněnými zástupci.

3.2

4.

CENA DÍLA

4.1

Cena předmětu plnění v rozsahu a funkcionalitě podle přílohy č. 1 smlouvy činí
za 12 měsíců:
848 000 Kč bez DPH
178 080 Kč s DPH
1 026 080 Kč včetně DPH
Cena sestává z:
Cena za službu pro současné přístupy prostřednictvím síťového připojení pro 1 000
uživatelů
638 000 Kč bez DPH
771 980 Kč s DPH
Individuální instalace na 40 přenosných zařízeních
210 000 Kč bez DPH
254 100 Kč s DPH
Celková cena předmětu plnění po dobu trvání smlouvy činí
1 696 000 Kč bez DPH
2 052 160 Kč s DPH

4.2

Cenu uvedenou v bodě 4.1 tohoto článku smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli
na základě faktur vystavených Státní veterinární správě (daňových dokladů)
obsahujících předepsané účetní a daňové náležitosti, a to ve lhůtách splatnosti,

4.3

uvedených ve fakturách, které nebudou kratší než 30 dní od data jejich přijetí. Fakturace
bude čtvrtletní za uplynulé období a bude vystavena do 10 dnů po uplynutí daného
čtvrtletí. První zúčtování proběhne po nabytí účinnosti Smlouvy. V případě,
že faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat náležitosti daňového
dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo
oprávněně vystavené faktury objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních
prostředků z účtu objednatele.
Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace služeb
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková
cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného
plnění.

5.

SANKCE

5.1

Jestliže se objednatel opozdí s platbou vystavené faktury, je povinen uhradit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez zavinění objednatele je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den
prodlení.
Neprovedení aktualizace dle bodu 6. 7. smlouvy ve stanovených lhůtách nebo rozsahu
zakládá zhotoviteli povinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč
za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením úroků
z prodlení nebo smluvních pokut.
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6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1
6.2

6.3
6.4

Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, nebo telefonicky s následným písemným,
faxovým nebo e-mailovým potvrzením, datum, od kdy bude připraven k instalaci
a převzetí předmětu plnění.
Užívací práva převedená zhotovitelem na objednatele v souladu s touto smlouvou, jsou
omezena výhradně na objednatele s právem instalace databáze v jedné počítačové síti
na jednom jediném počítači (server) a právem využití přístupových licencí v počtu
stanoveném přílohou č. 1 smlouvy prostřednictvím Terminálové emulace - klientů
na uživatelských počítačích této počítačové sítě. Objednatel současně získává počet
licencí jednouživatelských verzí, stanovený přílohou č. 1 smlouvy. Tyto licence smějí být
užívány pouze nesdíleně a pouze na počítačích objednatele. Porušení těchto povinností,
stejně jako neoprávněné užívání, předání či zpřístupnění databáze třetí osobě bez
odpovídající změny smlouvy, zakládá objednateli povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností
a zhotoviteli zakládá právo na okamžité vypovězení smlouvy. Totéž platí pro porušení
všech omezení užívacích práv, vyplývajících z ustanovení této Smlouvy i z ustanovení
všeobecných obchodních podmínek zhotovitele (Příloha č. 1), které tvoří nedílnou
součást této smlouvy.
Aktualizace ISPI budou prováděny v souladu s přílohou č. 1 smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést zaškolení vybraných zaměstnanců Objednatele v případě,
že dojde ke změně funkcionality systému. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit proškolení
nových vybraných zaměstnanců Objednatele, kteří nastoupí do pracovního poměru
v průběhu poskytování daných služeb. Školení bude jednorázové v rozsahu 8 hodin.

7. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
7.7

Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména občanským zákoníkem
a zákonem o právu autorském. Účastníci se dohodli, že všechny případné spory, které
by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit především
vzájemnou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Podpisem této smlouvy souhlasí Zhotovitel se zveřejněním Smlouvy ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění podle zákona
o registru smluv se zavazuje provést Objednatel.
Účastníci si tuto smlouvu přečetli, s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojuji
níže své podpisy.
Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
dva výtisky. Obě vyhotovení mají platnost prvopisu (originálu) smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že obsah této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souhlasí s případným
zveřejněním textu této Smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy
Příloha č. 1 - Požadavky na Informační systém právních informací („ISPI“)
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele

V Praze dne 25. 7. 2018

V Praze dne ……………

……………………………………
objednatel
Státní veterinární správa
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel SVS

……………………………………
zhotovitel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Petr Král
předseda představenstva

Petr
Král

Digitálně
podepsal Petr
Král
Datum:
2018.07.26
09:11:09
+02'00'

