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1. Předmět plnění
Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli služby spočívající v nezávislé verifikaci datové
báze zpracované v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa (dále jen „Plnění“).
Podrobná specifikace požadavků na verifikaci datové báze je uvedena v dokumentu „Dodatek č.
3 Detailního návrhu technického řešení informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa“ ve verzi
1.0 (dále jen „Dodatek č. 3“).
Dodavatel provede veškeré činnosti, poskytne výstupy a součinnost a bude se řídit procesy
verifikace datové báze popsanými v dokumentu Dodatek č. 3, které tento dokument obsahuje
pro tam označeného Verifikátora datové báze (Verifikátor DB).

2. Místo, termíny a způsob plnění
2.1 Místo plnění
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom:
 Místem plnění je sídlo objednatele, případně podle povahy plnění i sídlo dodavatele,
nedohodnou - li se v konkrétním případě smluvní strany jinak;

2.2 Termíny a způsob plnění
Dodavatel je povinen poskytovat Plnění ode ode dne nabytí účinnosti smlouvy a to dle
rámcového harmonogramu obsaženého v příloze č. 5 tohoto dokumentu.
Dodavatel bude povinen poskytovat Plnění v rámci jednotlivých plnění spadajících do
příslušných akceptačních milníků.

3. Cena plnění a platební podmínky
3.1 Cena plnění
Cena plnění dle smlouvy bude stanovena jako celková cena za poskytnutí Plnění dle smlouvy.
Návrh smlouvy bude obsahovat ustanovení o tom, že:
 cena plnění ve smlouvě je uvedena jako maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a
zahrnující veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému splnění předmětu
smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do
místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a
testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle smlouvy
apod.);
 cenu plnění je možné upravit pouze v případě, že dojde v průběhu plnění smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu smlouvy. V takovém případě bude tato
sazba promítnuta do všech cen uvedených ve smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku
nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě a dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH
je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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3.2 Platební podmínky
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že:

právo fakturovat cenu Plnění vzniká dodavateli vždy v návaznosti na oboustranně
odsouhlasené fakturační milníky v rámci Plnění, , avšak pouze po akceptaci odpovídajících
plnění v rámci příslušného akceptačního milníku objednatelem, a to na základě příslušných
akceptačních protokolů ve smyslu článku smlouvy upravujícího podmínky předání a
převzetí plnění dle smlouvy.

3.3 Obecné platební podmínky:
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že:
 splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), obsahující stanovené náležitosti,
musí činit nejméně 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného
doručení objednateli. Faktury budou doručeny doporučenou listovní zásilkou, datovou
schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení
převzetí.
 faktury musí obsahovat evidenční číslo smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními
předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Dodavatel je po vzniku práva
fakturovat povinen vystavit a objednateli předat fakturu ve trojím vyhotovení a dále je
povinen k fakturám připojit kopie příslušných akceptačních protokolů či jiných dokladů,
pokud je smlouva vyžaduje. Faktura musí dále splňovat podmínky publicity dle Integrovaného
regionálního operačního programu.
 Nebude-li jakákoliv faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu
vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury
dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti bude
stanovena v souladu s výše uvedenou lhůtou splatnosti.
 Cena za plnění smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. Všechny částky poukazované v
Kč vzájemně stranami na základě smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků
nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
 Objednatel neposkytuje dodavateli na plnění dle smlouvy jakékoliv zálohy.
 v případě doručení daňového dokladu v období od 15. prosince příslušného kalendářního
roku do 31. března následného roku je objednatel oprávněn prodloužit splatnost faktury na
60 dnů ode dne doručení faktury.

Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům objednatele.
Pohledávky a nároky dodavatele vzniklé v souvislosti se smlouvou nesmějí být postoupeny
třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné
dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením smlouvy bude považováno za příčící se dobrým
mravům.

4. Předání a převzetí plnění
Plnění dle smlouvy bude dodavatelem předáváno a objednatelem přebíráno po dílčích
akceptačních milnících a to vždy na základě příslušné akceptace, přičemž detailnější podmínky
procesu akceptace plnění budou obsaženy v návrhu smlouvy (zejména lhůty v rámci procesu
akceptace, kategorizace vad dle závažnosti, minimální náležitosti akceptačního protokolu,
výsledné stavy akceptačního řízení a s tím spojené dopady apod.).
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5. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci
Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným
součástem plnění v rámci smlouvy předaným dodavatelem objednateli v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem jejich protokolárního předání objednateli.

6. Odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady
6.1 Odpovědnost za škodu
Smlouva bude obsahovat mj. ustanovení o tom, že:
 výše náhrady škody či jiné újmy se řídí OZ;
 strany se rovněž dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění smlouvy
jedné straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 150 % z celkové ceny Plnění po
celou dobu trvání smlouvy. Ustanovení § 2898 OZ však tímto není dotčeno;
 škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu
podle volby poškozené strany v konkrétním případě;
 dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy sjednánu pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté finanční
škody) s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů
korun českých).
 dodavatel je povinen k náhradě škody bez ohledu na to, zda je škoda kryta pojištěním. Škoda
může být, byť částečně, hrazena pojišťovnou dle sjednaného pojištění odpovědnosti za
škodu;
 pokud v důsledku porušení povinností dodavatele stanovených smlouvou nebude objednateli
uhrazen finanční podíl z projektu, případně bude objednateli v důsledku porušení povinností
dodavatele zkrácena výše této finanční podpory (dotace), bude dodavatel povinen uhradit
objednateli takto vzniklou škodu (celý podíl z Integrovaného regionálního operačního
programu na projektu), případně zkrácenou výši finanční podpory (dotace)), která bude
vyčíslena poskytovatelem dotace a písemně sdělena objednatelem dodavateli.

6.2 Odpovědnost za vady
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že Dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady
Plnění, jež bude mít Plnění (či jeho dílčí část) v době jeho předání objednateli.

7. Sankční podmínky
Smlouva bude obsahovat následující katalog smluvních sankcí (obsahující primárně smluvní
pokuty):
 v případě prodlení dodavatele s poskytováním Plnění či jeho části (plnění vztahující se k
příslušnému akceptačnímu milníku dle smlouvy) v termínech dle smlouvy, vzniká objednateli
nárok na smluvní pokutu, ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení;
 v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad či nedodělků předaného (akceptovaného)
plnění v termínech dle smlouvy uvedených v rámci akceptace, vzniká objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý
den prodlení a jednotlivou vadu;
 v případě porušení v povinnosti dodavatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu
účinnosti smlouvy pojistnou smlouvu dle kapitoly 6 výše vzniká objednateli nárok na smluvní
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pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc,
v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry;
v případě, že dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vztahující se k ustanovení o
subdodavatelích (viz kapitola 9 část 9.5 níže), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve
výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení
povinnosti;
v případě, že dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vztahující se k ustanovení o realizačním
týmu (viz kapitola 9 část 9.5 níže), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
v případě, že dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vztahující k ochraně důvěrných
informací (viz kapitola kapitola 9 část 9.3 níže), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu
ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení
povinnosti;
v případě prodlení dodavatele se splněním jakékoliv jeho povinnosti pro případ tzv. „Exitu“
(kapitola 8 níže), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy:
dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;
v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dodavateli datové báze vzniká objednateli právo
na smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení;
v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti dodavatele, pro kterou není ve smlouvě
stanovena specifická sankce, a její nesplnění dodavatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě
poskytnuté objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), vzniká
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)
za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. V pochybnostech se má za to, že
dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 (slovy: pěti) pracovních dnů;
pro případ výskytu jakýchkoliv chyb zjištěných objednatelem v rámci procesu akceptace
tvorby a verifikace datové báze (jednotlivé typy chyb jsou specifikovány v kapitole 2.4
Dodatku č. 3) vzniká objednateli právo na následující smluvní pokuty:
o v platných aktech je v rámci jednoho ročníku sbírek v akceptovaném objemu dat
povolen výskyt nejvýše jedné chyby v procesu tvorby vyhlášených znění. Pro
případ zjištění jakékoliv chyby nad povolený počet vzniká objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každou chybu, o kterou skutečný počet
chyb překročí povolený počet.
o v neplatných aktech je v rámci jednoho ročníku sbírek v akceptovaném objemu
dat povolen výskyt nejvýše deseti chyb v procesu tvorby vyhlášených znění. Pro
případ zjištění jakékoliv chyby nad povolený počet vzniká objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou chybu, o kterou skutečný počet chyb
překročí povolený počet.
o za každou chybu zjištěnou v platných předpisech v rámci jednoho ročníku sbírek
v akceptovaném objemu dat v procesu tvorby konsolidovaných znění vzniká
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každou chybu.
o v neplatných předpisech je v rámci jednoho ročníku sbírek v akceptovaném
objemu dat povolen výskyt nejvýše jedné chyby v procesu tvorby
konsolidovaných znění, nejvýše však 7 chyb ve všech ročnících dohromady. Pro
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případ zjištění jakékoliv chyby nad povolený počet vzniká objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou chybu, o kterou skutečný počet
chyb překročí povolený počet.
o za každou chybu zjištěnou v akceptovaném objemu dat v procesu kontroly
normalizace obsahu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,Kč za každou chybu.
o v pojmech tezauru CzechVoc je v akceptovaném objemu dat povolen výskyt
nejvýše pěti chyb. Pro případ zjištění jakékoliv chyby nad povolený počet vzniká
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou chybu, o
kterou skutečný počet chyb překročí povolený počet.
Smlouva bude dále obsahovat ustanovení o tom, že:
 zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody; nárok
na náhradu škody je objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna;
 strany se rovněž dohodly, že celková suma uplatněných smluvních pokut v rámci smlouvy
nepřekročí částku rovnající se 150 % z celkové ceny Plnění po celou dobu trvání smlouvy.
 v případě prodlení kterékoliv strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně
nárok na úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody;
 lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení
apod.) činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování;

strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat
druhou stranu k podání vysvětlení.

8. Možnosti jejího ukončení
Smlouva bude obsahovat ustanovení o oprávnění objednatele odstoupit v případě pokrácení
nebo odebrání dotace.
Smlouva bude dále obsahovat oprávnění objednatele od smlouvy písemně odstoupit z důvodu
jejího podstatného porušení dodavatelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude
považovat:
 prodlení dodavatele s poskytnutím Plnění či jeho části (akceptační milník ) v termínech
dle smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) dnů, pokud dodavatel nezjedná nápravu ani
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke
splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů
od doručení takovéto výzvy; nebo
 prodlení dodavatele s odstraňováním vad či nedodělků předaného (akceptovaného) Plnění či
jeho části ve lhůtách stanovených v příslušném akceptačním protokolu delší než 30 (slovy:
třicet) dnů, pokud dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí
být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanoveních smlouvy o subdodavatelích; nebo
 porušení jakékoliv povinnosti uvedené v ustanoveních smlouvy o realizačním týmu.
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Smlouva bude rovněž obsahovat ustanovení o tom, že objednatel je rovněž oprávněn odstoupit
od smlouvy v případě, že:
 v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek dodavatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut
pro nedostatek majetku dodavatele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je
rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel vstoupí do likvidace; nebo
 proti dodavateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení
objednatelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude považovat prodlení objednatele
s úhradou ceny za plnění předmětu smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud
objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení písemného
oznámení dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že:
 odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce
k tíži objednatele;
 odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne,
kdy bylo doručeno druhé straně. Strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy se
nevrací dodavatelem již poskytnuté a objednatelem akceptované plnění dle smlouvy a
dodavateli v takovém případě vzniká nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny,
přičemž při stanovení výše obvyklé ceny se přihlédne k ceně a fakturačním podmínkám dle
smlouvy;
 ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění
smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených
smlouvou, která mají podle zákona nebo smlouvy trvat i po jejím zrušení;
 v případě odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž
by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
Smlouva bude rovněž obsahovat ustanovení o povinnostech dodavatele pro případ tzv. „Exitu“,
tj. povinnostech dodavatele při/po ukončení účinnosti smlouvy zahrnujících mj. vypracování
exitového plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci exitového plánu či poskytování další
součinnosti s tím související, přičemž cena za tato plnění bude součástí ceny plnění dle smlouvy.
Detailnější podmínky budou obsaženy v návrhu smlouvy.

9. Další obchodní podmínky
9.1 Požadavek na součinnost ze strany Objednatele
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli
součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci plnění dle smlouvy, kterou je po něm dodavatel
jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci plnění dle smlouvy, oprávněna požadovat.
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9.2 Požadavek na součinnost s dodavatelem datové báze
Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost Dodavateli datové báze v
rámci realizace procesu tvorby datové báze. Dodavatelem datové báze je myšlen subjekt
zajišťující tvorbu datové báze, jejíž kvalitu a řádné zpracování bude kontrolovat dodavatel.

9.3 Ochrana důvěrných informací
Smlouva bude obsahovat závazek dodavatele k zachování mlčenlivosti ohledně důvěrných nebo
jinak chráněných informací, se kterými přijde do styku při poskytování plnění dle o smlouvy a to
v detailnější specifikaci.

9.4 Splnění podmínek Integrovaného operačního programu
S ohledem na to, že předmět plnění dle smlouvy bude spolufinancován z Integrovaného
regionálního operačního programu, bude smlouva obsahovat rovněž povinnosti dodavatele
vyplývající z této skutečnosti a to zejména, že:
 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
 Každá faktura musí být označena číslem projektu (bude přidělen po přijetí žádosti ŘO IROP).
 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9.5 Další vybrané obchodní podmínky
Smlouva bude obsahovat závazek dodavatele provést plnění dle smlouvy sám, nebo s využitím
subdodavatelů a to v detailnější specifikaci (včetně povinnosti informovat objednatele o všech
subdodavatelích a jejich změnách a rovněž včetně ustanovení obsahujícího podmínky týkající se
možnosti změnit subdodavatele, kterým dodavatel prokazoval část splnění kvalifikace veřejné
zakázky). Zadání provedení části plnění subdodavateli dodavatelem nezbavuje dodavatele jeho
výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění vůči objednateli. Dodavatel odpovídá
objednateli za plnění (či jeho část), které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej
poskytoval sám.
Smlouva bude dále obsahovat ustanovení o realizačním týmu určeném k plnění předmětu
smlouvy (včetně pravidel k tomu se vztahujících zahrnujících mj. pravidla pro případnou
výměnu osoby - člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím bylo prokazováno splnění
technických kvalifikačních předpokladů a dále i ustanovení, že veškeré případné náklady
související s jakoukoliv výměnou člena realizačního týmu nese výhradně dodavatel).
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že je platná a účinnosti nabývá dnem jejího podpisu
oběma stranami a dále, že strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zák. č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že pokud předmět
úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit
i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti.
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Smlouva bude dále obsahovat ustanovení o tom, že:











smlouvu bude možné měnit pouze písemnou dohodou stran ve formě číslovaných dodatků
smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou stran;
smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že se strany podpisem smlouvy dohodly, že
vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ. A dále, že dodavatel na sebe v souladu
s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností; tímto však nejsou
nikterak dotčena práva stran upravená ve smlouvě.
smlouva bude dále obsahovat ustanovení, že si strany nepřejí, aby nad rámec výslovných
ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí
praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se
předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
vztahy stran smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českým právním řádem, zejména
pak OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze smlouvy
budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů,
všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným
soudem v České republice.
dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších
údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny.

10. Seznam příloh:
Smlouva bude obsahovat mj. následující přílohy, které budou její nedílnou součástí:


Příloha č. 1 - Návrh architektury informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa



Příloha č. 2 - Detailní návrh technického řešení informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa



Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Detailního návrhu technického řešení informačních systémů eSbírka a e-Legislativa



Příloha č. 4 - Dodatek č. 3 Detailního návrhu technického řešení informačních systémů eSbírka a e-Legislativa



Příloha č. 5 - Akceptační a fakturační milníky



Příloha č. 6 – Struktura nákladů

Pozn.: Přílohy obchodních podmínek pro implementaci eSeL a Verifikaci datové báze jsou
identické.
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