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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„TECHNICKÁ PODPORA DATOVÝCH PŘENOSŮ V SÍTI PEGAS“
Níže uvedené smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu
ust. § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) řídí tímto zákonem a s použitím ust. § 536 a
následujících obchodního zákoníku uzavírají Smlouvu o poskytování služeb (dále jen
„smlouva“).
Čl. 1 Smluvní strany
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA
sídlo:
Nad Štolou 936/3,170 34 Praha 7
IČ:
00007064
DIČ:
CZ00007064
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
5504881/0710
zastoupená:
Ing. Stanislavem Loskotem
zástupcem ředitele správy logistického zabezpečení PP ČR
adresa pro doručování:
Policejní prezidium ČR – SLZ
P. O. BOX 6, PSČ 150 05
jako Objednatel na straně jedné,
a

URC Systems, spol. s r.o.
sídlo:
Vrahovická 825/165b, 798 11 Prostějov
IČ:
25547526
DIČ:
CZ25547526
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:
4200264789/6800
jednající:
Robertem Prokopem, jednatelem společnosti
Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C,
vložka 32466,
jako Zhotovitel na straně druhé,
dále společně označovány jako smluvní strany.
Čl. 2 Předmět smlouvy
2.1

Předmětem smlouvy je technická podpora multiplatformní aplikace
PegasServer/CP včetně fotografie z CRO pro zpřístupnění systému datových
přenosů pro potřeby systému mobilní lustrace provozovaného Ředitelstvím
služby cizinecké policie.
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2.2

Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou řádně předané dílo převzít
a zaplatit na účet Zhotovitele sjednanou cenu dle čl. 4 této smlouvy.
Čl. 3 Předmět plnění

3.1

Předmětem plnění této smlouvy je poskytování služby přístupu k systému
datových přenosů v síti Pegas v následující struktuře:
3.1.1 poskytování funkcionalit lustrací v centrálních datových bázích pro potřeby
systému mobilní lustrace v souladu se standardy Policie ČR pro datové
přenosy v síti PEGAS,
3.1.2 předmět plnění bude poskytnut v rozsahu režimu 24/7/365,
3.1.3 poskytnutí
programového
vybavení
v elektronické podobě na CD nosiči,

a

potřebné

dokumentace

3.1.4 poskytnutí multilicence na poskytované služby po celou dobu platnosti této
smlouvy,
3.1.5 poskytnutí licenčních certifikátů v elektronické podobě,
3.1.6 zajištění podpory pro komunikaci stanic G2 – terminálů Smart, Smart plus
a Jupiter,
3.1.7 podpora procesů pro komunikaci s radio-terminálem, včetně zajištění
kvality služby a autodetekci radio-terminálu při jeho změně,
3.1.8 poskytování technické podpory formou e-mailu a telefonického kanálu
v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod.
Čl. 4 Cena plnění, platební podmínky a fakturace
4.1

Celková cena za předmět plnění podle této smlouvy činí 588.000,- Kč (slovy:
Pětsetosmdesátosmtisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“), tj. včetně DPH činí 711.480,- Kč
(slovy: Sedmsetjedenácttisícčtyřistaosmdesát korun českých).

4.2

Úhrada celkové ceny za služby se uskuteční v pravidelných tříměsíčních
splátkách na základě odsouhlasené faktury podepsané odpovědnou osobou
Objednatele uvedenou v čl. 10.5 této smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného
plnění bude 31.10.2013, 31.1.2014, 30.4.2014 a 31.7.2014. Pravidelná platba
tedy činí 147.000,- Kč bez DPH (slovy: Jednostočtyřicetsedmtisíc korun
českých), tj. 177.870,- Kč včetně DPH
(slovy: Jednostosedmdesátsedmtisícosmsetsedmdesát korun českých).

4.3

Sazba DPH je účtována v souladu s právními předpisy České republiky.

4.4

V ceně díla dle čl. 4.3 jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související
s poskytnutím služby.

4.5

Zhotovitel po datu uskutečnění zdanitelného plnění vystaví fakturu ve 2
výtiscích (tj. 1 originál + 1 kopie). Zhotovitel tyto dokumenty osobně doručí
nebo zašle doporučeně na adresu: Policejní prezidium ČR – Odbor správy
majetku, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5.
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4.6

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí také splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy,
zejména ust. § 13a obchodního zákoníku.

4.7

Datum splatnosti faktury je 21 kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli na adresu uvedenou ve smlouvě s výjimkou faktury
za období listopad 2013 – leden 2014, kdy se smluvní strany dohodly na
splatnosti faktury 60 dní. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele ve
prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

4.8

Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném
množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury
fakturu opravit nebo vyhotovit novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této
lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Zhotoviteli, který ji
vystavil.
Čl. 5 Doba a místo plnění

5.1

Smlouva včetně předmětu plnění se sjednává na dobu od data podpisu
smlouvy do 31. července 2014 s účinností od 1. srpna 2013.

5.2

Místem plnění je objekt: Ředitelství služby cizinecké policie P ČR, Olšanská 2,
130 51 Praha 3.
Čl. 6 Práva a povinnosti smluvních stran

6.1

Zhotovitel je povinen dodat plnění v rozsahu, jakosti a provedení, jež určuje tato
smlouva.

6.2

Zhotovitel je povinen při poskytování služeb podávat Objednateli požadovaná
vysvětlení.

6.3

Objednatel se zavazuje zabezpečit nezbytnou součinnost Objednatele
se Zhotovitelem po celou dobu plnění této smlouvy, která je nezbytně nutná pro
zdárné splnění této smlouvy.
Čl. 7 Záruční podmínky

7.1

Zhotovitel garantuje, že každá služba, kterou poskytne v rámci plnění této
smlouvy, bude provedena s vynaložením řádné odborné péče, adekvátních
znalostí a dovedností.
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7.2

Zhotovitel poskytuje na provedené služby a práce dle této smlouvy 6 měsíční
záruku; záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacích protokolů. Po
uplynutí této lhůty je možno platnost služby prodloužit.

7.3

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat předmět
smlouvy pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
Čl. 8 Smluvní pokuty, náhrady

8.1

Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši
stanovené dle příslušných právních předpisů z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení při nedodržení termínu splatnosti faktur řádně vystavených dle čl. 4.
této smlouvy.

8.2

Objednatel je oprávněn, za Zhotovitelem zaviněnou nedostupnost služby,
požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% oprávněně fakturované
částky za každý den nedostupnosti poskytované služby.
Čl. 9 Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění

9.1

Zhotovitel odpovídá za skutečné škody způsobené při realizaci díla nebo
v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných
předpisů. Škody odstraní Zhotovitel na vlastní náklady.

9.2

Stejná odpovědnost se vztahuje na škody způsobené Objednatelem nebo třetími
osobami na díle Zhotovitele. Tyto škody odstraní Zhotovitel na náklady
Objednatele.

9.3

Zhotovitel bude po dobu prací na vlastní náklady pojištěn proti krádeži a škodám
na svém majetku (nářadí, zařízení, materiál určený pro provádění díla), jakož
i proti případným škodám způsobeným svojí činností.

9.4

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli předložit uspokojivé doklady
o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.5

V každém případě je strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou
stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna
opatření k vyloučení škod.

9.6

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné
k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená
strana druhou stranu písemně informovat.
Čl. 10 Závěrečná ustanovení, podpisy smluvních stran

10.1 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků.
10.2 Objednatel, ani Zhotovitel nemohou postoupit nebo převést práva a povinnosti
nebo závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu
druhé smluvní strany
10.3 Smluvní strany se zavazují chránit svá práva vyplývající z této smlouvy před
třetími osobami a zdržet se jednání, která by jakýmkoli způsobem poškozovala
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zájmy druhé smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že obchodní a
technické informace, které si vzájemně poskytnou v rámci plnění této smlouvy,
jsou ve smyslu obchodního zákoníku důvěrné a mohou být použity pouze v
souladu s touto smlouvou.
10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé bude považováno
za originál a všechny společně tvoří jednu a tutéž smlouvu. Objednatel obdrží 3
výtisky a Zhotovitel obdrží 1 výtisk.
10.5 Osoby oprávněné jednat za Objednatele:
ve věcech smluvních:
p. Ing. Stanislav Loskot
ve věcech technických včetně převzetí díla:
p. Ing. Vít Gerža,

tel. 974 842 504

10.5 Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele:
ve věcech smluvních:
p. Prokop Robert
ve věcech technických včetně předání díla:
p. Ing. Martin Šustík

tel. 582 337 255

tel. 974 841 424

tel. 543 250 268

10.6 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním jeho identifikace a
dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny a textu smlouvy.
10.7 Smluvní strany vzájemně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jim nejsou
známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření této smlouvy vylučovaly, neuvedly
se vzájemně v omyl, že byla sjednána svobodně a vážně a berou na vědomí, že
v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi
uvedených nepravdivých údajů.
10.8 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své
podpisy.
10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a
účinnosti dnem 1. srpna 2013.
10.10 Platnost smlouvy je možné ukončit oboustrannou dohodou.
10.11 Ostatní vztahy vyplývající z tohoto smluvního vztahu, které nejsou výslovně
upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.

V Praze dne:22. srpna 2013

V Praze dne: 23. srpna 2013

za Objednatele:

za Zhotovitele:

…………………………………..

…………………………………..

Ing. Stanislav Loskot v.r.
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Policejní prezidium ČR
správa logistického zabezpečení
zástupce ředitele

Robert Prokop v.r.
URC Systems, spol. s r.o.
jednatel společnosti
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