Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170351
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170351
TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“),
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.
se sídlem:
Kytlická 818/21a, 190 00 Praha 9
jednající:
Ing. Vladimírem Němcem, prokuristou
IČO:
61498084
DIČ:
CZ61498084 (je plátce DPH)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30388
DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

PREAMBULE

1.1.

Tato Smlouva je uzavírána na základě „Dohody o spolupráci na vývoji v rámci informačního
systému „EDS/SMVS“ pro potřeby OPŽP“ uzavřené dne 12. 12. 2017 mezi Ministerstvem
životního prostředí (dále jen „MŽP“) a Ministerstvem financí (dále jen „MF“) v souvislosti
s nutností zajistit pro potřeby administrace projektů realizovaných v rámci OPŽP 2014 – 2020
úpravu modulu EDS OPŽP v rámci systému EDS/SMVS.

1.2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že výsledný produkt, který vznikne realizací předmětu
plnění na základě této Smlouvy, bude využitelný i pro ostatní operační programy rezortů
využívajících k administraci systém EDS/SMVS a bude dále bezúplatně využitelný
pro všechny uživatele v rámci multilicence MF. Zhotovitel je dnem převzetí předmětu plnění
dle této Smlouvy Objednatelem povinen poskytnout nevýhradní časově neomezené oprávnění
užívat informační systém EDS/SMVS rozšířený o modul EDS OPŽP pro potřeby
MF a ostatních orgánů veřejné správy.

1.3.

Zhotovitel garantuje, že realizací předmětu plnění dle této Smlouvy negativně neovlivní
funkcionalitu IS EDS/SMVS požadovanou ze strany MF.
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2.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit úpravu modulu pro potřeby OPŽP
prostřednictvím úprav softwaru EDS/SMVS pro automatizované generování technického
řídícího dokumentu při realizaci žádosti o platbu (ŽoP) z IS MS2014+ (dále jen „Dílo“ či také
„předmět plnění“).

2.2.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za řádně a včas
cenu ve výši a způsobem dle čl. 4. této Smlouvy.

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1.

Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti
této Smlouvy.

3.2.

Místem plnění, resp. předání Díla je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouvě.

4.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Cena za Dílo dle čl. 2. a Přílohy č. 1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele a činí
735.300,- Kč (slovy: sedmsettřicetpěttisíctřista korun českých) bez daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy
154.413,- Kč (slovy: stopadesátčtyřitisícečtyřistatřináct korun českých). Celková cena tedy
činí 889 713,- Kč (slovy: osmsetosmdesátdevěttisícsedmsettřináct korun českých) včetně DPH
(dále jen „Cena“). Cena je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady
Zhotovitele včetně poplatků.

4.2.

Cena bude uhrazena na základě jediného řádného daňového a účetního dokladu (dále
jen „faktura“). Zhotovitel vystaví fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který
je dnem předání a převzetí Díla dle čl. 5. této Smlouvy. Splatnost faktury je 21 dní ode dne
jejího doručení Objednateli.

4.3.

Úhradu faktury Objednatel provede bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním
příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platba proběhne výhradně
v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

4.4.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo,
identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku
bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.
Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele:
170351 (viz také záhlaví této Smlouvy).

4.5.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat
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vůbec. Od doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta její
splatnosti. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

5.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

5.1.

Objednatel převezme a uhradí pouze takové Dílo, kdy kompletní proces provádění
rozpočtových opatření včetně generování a zplatňování technických řídicích dokumentů bude
úspěšně otestován a bude probíhat automaticky bez nutnosti manuálních úprav dat.

5.2.

O předání a převzetí Díla dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma
Smluvními stranami. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato
skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Díla včetně způsobu a termínu
jejich řešení. Dílo je řádně předáno až podpisem protokolu oběma Smluvními stranami, popř.
až odstraněním uplatněných vad. Objednatel je oprávněn protokol nepodepsat a Dílo
nepřevzít, má-li pro to vážný důvod. Dílo bude finálně převzato až poté, co bude řádně
otestováno a uvedeno do rutinního provozu.

6.

OCHRANA INFORMACÍ

6.1.

Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací. Tato povinnost
platí bez ohledu na dobu trvání této Smlouvy.

6.2.

Právo užívat, poskytovat nebo zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze
v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této
Smlouvy či jiných právních předpisů.

6.3.

Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté
informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např.
obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odst. 6.4. tohoto článku.

6.4.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva a/nebo její jakákoliv
část včetně všech případných dodatků a příslušná metadata k ní byla Objednatelem zveřejněna
způsobem umožňujícím neomezenému počtu třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným
vhodným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména v Informačním
systému Registr smluv (dále jen „ISRS“).

7.

PRÁVA Z VAD, SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců,
a to počínaje dnem převzetí Díla Objednatelem.

7.2.

Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

7.3.

V případě výskytu záruční vady je Zhotovitel povinen zajistit realizaci záručního servisu
následující pracovní den po nahlášení vady Objednatelem, a to v místě instalace či umístění
Díla, zjistit příčinu této vady a v termínu stanoveném Objednatelem ji bezplatně odstranit.

7.4.

Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z vad.
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7.5.

Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou Díla nebo úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo nepovolanou osobou,
případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně
Objednatele. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

7.6.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstoupení
od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude
považováno zejména:

7.7.

a)

nemožnost odstranění vady dodaného Díla;

b)

prodlení Zhotovitele s dodáním Díla nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této
Smlouvy;

c)

jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění
se následně ukáže nepravdivým, a zároveň Zhotovitel tyto vady neodstraní
ani po upozornění Objednatele.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.

7.8.

Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, vždy v písemné formě.
Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl
ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. V případě předčasného ukončení Smlouvy
jsou Smluvní strany povinny vypořádat své závazky.

7.9.

Při nedodržení doby dodání Díla či v případě prodlení s odstraněním vady Díla je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den
prodlení, maximálně však do výše 50 % Ceny.

7.10.

V případě porušení závazků vyplývajících z čl. 6. Smlouvy je každá Smluvní strana oprávněna
požadovat po druhé Smluvní straně, která tyto závazky porušila, smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.

7.11.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení druhé
Smluvní straně. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet oprávněné
Smluvní strany.

7.12.

Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy
v plné výši či odstoupení od Smlouvy.

7.13.

Při nedodržení termínu splatnosti faktury dle čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy je Objednatel povinen
zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý
pracovní den prodlení, maximálně však do výše 50 % Ceny. V takovém případě
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pak již Zhotoviteli nenáleží nárok na úhradu úroku z prodlení dle příslušných právních
předpisů.

8.

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

8.1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z čl. 2. Smlouvy.

8.2.

Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob Smluvních stran.
Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech
souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, že oprávněnými
osobami jsou:
a)

b)

oprávněné osoby a kontaktní údaje Objednatele:
i)

ve věcech IT:
kontaktní údaje:

Ing. David Špalt, odbor informatiky
email: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx,

ii)

ve věcech předmětu plnění:
kontaktní údaje:

Ing. Petr Janda, odbor fondů EU
email: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx,

oprávněné osoby a kontaktní údaje Zhotovitele:
i)

ve věcech smluvních:
kontaktní údaje:

Ing. Vladimír Němec, prokurista
xxxxxxxxxx,

ii)

ve věcech předmětu plnění:
kontaktní údaje:

xxxxxxxxxx, vedoucí projektu
xxxxxxxxxx,

iii)

obecné kontaktní údaje Zhotovitele:
telefon – ústředna:
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
email:
xxxxxxxxxx.

8.3.

Změna oprávněné osoby či kontaktních údajů dle odst. 8.2. tohoto článku je možná
jen po předchozím písemném oznámení této skutečnosti druhé Smluvní straně, avšak
nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem
a souvisejícími právními předpisy.

9.2.

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory
nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy
České republiky.

9.3.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje
umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
Smlouvy, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
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9.4.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami (s výjimkou změny
oprávněných osob a kontaktních údajů dle článku 8. odst. 8.2. a 8.3. Smlouvy). Ke změnám
či doplněním neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

9.5.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně
nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným,
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako
celku.

9.6.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.

9.7.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v ISRS v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění této
Smlouvy a příslušných metadat, popř. dodatků a dalších informací, v ISRS provede
Objednatel.

9.8.

Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá
Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

9.9.

Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění.

9.10.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 15. 02. 2018

V Praze, dne 14. 02. 2018

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky

SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.
Ing. Vladimír Němec
prokurista
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Popis úprav pro automatizované generování technického řídícího dokumentu při realizaci žádosti
o platbu (ŽoP) z IS MS2014+ v IS EDS/SMVS.

Proces automatického generování bude integrován v celém procesu zpracování ŽoP a je vyznačen
hnědou barvou na Obrázku č. 1.
Samotný proces zpracování je rozkreslen na Obrázku č. 2.

Požadavky na novou funkcionalitu v EDS/SMVS:


Detekce, že zaslané ROP (rozpočtové opatření) je podnětem pro technický ŘD;



Kontrola na platnost posledního ŘD;



Ukončení procesu, zaslání chybové notifikace na správce kapitoly;



Automatizované Exante/Expost vytvoření technického ŘD;



Automatické doplnění týmu podle příznaku pro kapitolu;



Generování č.j. a data platnosti;



Spuštění předání technického ŘD do MS2014+.

Dále má tato úlohy má vliv na stávající funkce:


Přístupová práva;



Správa příjemců notifikace;



Rozšíření číselníku poskytovatelů o tým pro automatický ŘD;



Úprava přenosu číselníku Poskytovatelů;



Doplnění uživatelské dokumentace.

V případě, že se při realizaci Díla vyskytne dodatečná činnost, která by způsobila, že uživatel bude
i nadále manuálně vstupovat do procesu tvorby a zneplatnění rozpočtového opatření a s tím spojené
technické změny řídícího dokumentu, pak Zhotovitel zajistí na vlastní náklady úpravu Díla tak, aby
celý proces generování dokumentů probíhal automaticky.
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