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Smlouva o dílo
Implementace LMS

Česká republika – Justiční akademie
se sídlem:

Masarykovo nám. 183, PSČ 767 01, Kroměříž

IČO:

70961808

DIČ:

Neplátce DPH

zastoupen:

Mgr. et Mgr. Jan Petrov LL. M.

bankovní spojení:

Česká národní banka Brno
č.ú.: 34522691/0710

dále jen „Objednatel“
a
……………..
se sídlem:

……………………………

IČO:

……………………………

DIČ:

CZ………………………..

zastoupen:
zapsán v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:

………………………….
č.ú.: ……………………

dále jen „Zhotovitel“
dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají v souladu
s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo – Implementace LMS (dále jen „Smlouva“).
Preambule
Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „Implementace LMS“,(dále jen „Zadávací
řízení“) na úpravu stávajícího systému LMS Unifor Live! (dále jen „Unifor“) a jeho nové strukturace
tak, aby byl uživatelsky spravován i v prostředí jednotlivých soudů a státních zastupitelství.
Implementace LMS je součástí projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství„ financovaného z programu
Švýcarsko-české spolupráce. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit a standardizovat přípravu zejména
zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska jejich profesního zaměření a stanovených
řídících kompetencí.
Tato Smlouva je uzavřena se Zhotovitelem na základě výsledku Zadávacího řízení.
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1. Předmět Smlouvy
1.1

Předmětem této Smlouvy je úprava stávajícího systému LMS Unifor Live! (dále jen“Unifor“)
a jeho nové strukturace tak, aby byl uživatelsky spravován i v prostředí soudů a státních
zastupitelství. Požadavky na úpravu systému jsou následující:

a) Integrace webového konferenčního software do prostředí Unifor/ASJA
Jedná se o funkční propojení subsystémů, nikoli o dodávku samotného software. Konferenční
software musí umožňovat uspořádání online webové konference pro více účastníků
(předpokládaný počet 120) k jednotlivým studijním aktivitám v systémech Zadavatele
(Unifor/ASJA). Samotný konferenční software musí fungovat i odděleně od hlavního serveru
ASJA/UNIFOR a umožnit provádět záznam konferencí pro offline použití. Podoba webových
konferencí je video, zvuk, chat (moderovatelný). Offline konference se musí automaticky
přiřadit k souborům v systému ASJA i Unifor (pokud je seminář propojený). Aktuální
specifikace
systému
LMS
Unifor
Live!
je
uvedena
na:
http://www.lmsunifor.com/index.php/lms-unifor-live/verze-a-moduly. Justiční akademie
používá verzi „Complet“.
b) Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja
Aktuální verze systémů umožňuje propojení existující disciplíny systému Unifor na existující
seminář v systému ASJA (ASJA> Unifor). Objednatel požaduje, aby nová funkce lépe
integrovala a zautomatizovala tvorbu seminářů ASJA ihned při vytvoření disciplíny
(s obsahem) v systému Unifor a jeho automatické propojení s evidencí uživatelů. Cílem je
dosažení plné datové kompatibility, tzn. jak personální (přenos uživatelů z/do systému), tak
i věcné (zabezpečení přenosu a integrace učebních jednotek a vzdělávacích modulů z/do
systému).
c) Členění oprávnění pro účastníky
Aktuální stav je takový, že každý uživatel má svou pozici a podle té má i příslušná oprávnění
na konkrétní semináře (seminář je určen jen pro konkrétní pozice), zároveň však vidí i vše
ostatní. Cílem je mít druh pracovní pozice, které omezí funkcionalitu systému výrazněji než
nyní (uživatel vidí vše, i když přihlásit se může jen někam). Uživatel s takovou pozicí se může
hlásit jen na semináře určené pro jeho pozici: na semináře pro jiné pozici se může přihlásit,
pokud jsou mu zpřístupněny (např. po dosažení určité vzdělávací úrovně). Zbývající funkce
například přístup do databáze uživatelů a diskuzí lze dělit pomocí speciální role práv.
d) Hierarchizace seminářů
Jedná se o vytvoření systému prerekvizit, kdy nejdřív musí účastník absolvovat určitý seminář
(modul, úroveň vzdělávacího programu apod.) a teprve následně si může zapsat a absolvovat
seminář apod. vyšší úrovně. Hierarchie se automaticky přenese i do nastavení úrovní
v Uniforu. V rámci této funkce je nutné, aby se za účast v semináři udělovali body (kredity),
jejichž dosažení pak automaticky zpřístupní uživateli v Uniforu vyšší úroveň.

e) Vylepšení online autorského systému
Vylepšení autorského systému Unifor o následující funkce:
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1. Přímé propojení Uniforu s databází právních předpisů (tato databáze není předmětem
dodávky a bude licencována Objednatelem), tak aby autor pouhým napsáním definované
notace převedl na hypertextový odkaz (např. odkaz na konkrétní ustanovení právního
předpisu, judikát apod.). Funkce bude přístupná jak v ASJA, tak v Uniforu.
2. Průvodce pro tvorbu disciplín. Průvodce pomůže autorovi či tutorovi s tvorbou
učebních materiálů krok za krokem.
3. Vylepšení editoru o možnost lepšího strukturování textu, včetně průběžné zálohování
práce.
4. Vytvoření intuitivního rozhraní s jednoduchou správou umožňující jeho administraci
na lokální úrovni (nejlépe editace systému prostřednictvím webovského rozhraní).
5. Možnost snadného přiřazení lokálních výukových materiálů modulů k centrálním
modulům nabízených prostřednictvím Justiční akademie.
f) Zabezpečení kompatibility s nejnovější verzí systému LMS Unifor Live!, včetně
zabezpečení jeho upgrade pro prostředí neomezené multilicence, kterou Objednatel
vlastní.
g) Standardizované reporty
Do systému Unifor integrace profesionální systém pro použití a návrh reportů, který umožní
připravit předem definovaný počet reportů a výstupů do XLS, PDF apod., a to pouze
přepnutím nastavení. Cílem reportů je poskytnout dané instituci plnou kontrolu nad
vzdělávacím procesem, tzn. evidenci uživatelů, volbu studijních programů a kurzů v závislosti
na pracovních pozicích, určit možnost modulové skladby programů, včetně určení
posloupnosti studia jednotlivých modulů s možností opakování náročnější látky, intenzivního
studia apod.
h) Tvorba tzv. „odlehčeného rozhraní“ pro méně zdatné uživatele
Cílem je odlehčit funkce Uniforu tak, aby se objevovaly pouze ty, které jsou pro méně zdatné
uživatele nezbytné. Uživatel si ve svém nastavení a při spuštění může zvolit, jaké nastavení
preferuje, případně toto prostředí mu může nadefinovat tutor (personalista, organizační
pracovník apod.).
1.2

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou sjednanou cenu.

1.3

Závazkem zhotovitele je dílo provést a převést vlastnické právo k němu na objednatele,
závazkem Objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Další práva a povinnosti smluvních stran
2.1

Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele součinnost nezbytnou k provedení
díla dle čl. 1 Smlouvy.

2.2

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré kroky budou konány v součinnosti s odpovědným
pracovníkem Objednatele, viz čl. 9 této smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje informovat
neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na činnosti týkající se díla dle
této Smlouvy, plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného zhotovení díla dle této
Smlouvy, na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o
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schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno
tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.
2.3

Zhotovitel bude realizovat činnosti týkající se díla dle této Smlouvy, přičemž je vždy povinen
postupovat svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Při poskytování služeb je Zhotovitel vázán
zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou
v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele.

2.4

Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst
a jméno Objednatele. Při poskytování služeb musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy
Objednatele.

2.5

Zhotovitel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozví v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

2.6

Zhotovitel umožní Objednateli, Ministerstvu financí či jiným příslušným institucím ověřit
realizaci díla dle čl. 1 Smlouvy prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na
místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových
materiálům k účtům, účetním dokladům a veškerým dokumentům týkajícím se financování
díla. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let od schválení závěrečné zprávy projektu.
Objednatel sdělí zhotoviteli přesné datum, kdy dojde k uplynutí uvedené lhůty.

2.7

Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům
švýcarské strany zastoupené SECO a SDC, zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR,
zástupcům poskytovatele dotace (MF), zástupcům NKJ-MF, Ministerstva spravedlnosti,
auditním subjektům či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění Smlouvy,
a to včetně svých informačních systémů a dále k dokumentům a databázím týkajícím se
Smlouvy a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty
byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

2.8

Využívá-li Zhotovitel pro plnění předmětu této smlouvy subdodavatele, zavazuje se Zhotovitel
předložit Objednateli seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %
z ceny uvedené v čl. 4. této smlouvy, a to ve lhůtě dle ustanovení § 147a odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

2. 9.

Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
3. Místo předání a převzetí, lhůta k plnění

3.1

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění díla dle čl. 1 této Smlouvy bude maximálně do
30. 9. 2014.

3.2

Místem předání díla je Kroměříž, Masarykovo nám. 183, PSČ 767 01. Předáním díla se rozumí
odevzdání díla odpovědnému pracovníkovi Objednatele (viz čl. 9).

3.3

Akceptace díla dle Smlouvy proběhne formou akceptačního protokolu, jehož podpisem uzná
Objednatel dílo za způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo
s výhradami nebo bez výhrad (§2605 zák. 89/2012 Sb. v platném znění)
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4. Cena
4.1

Cena za dílo v celkovém rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy činí …..………, - Kč
včetně DPH (slovy: ………………………. korun českých).

4.2

Cena podle tohoto článku je konečná a obsahuje již veškeré náklady související s plněním
předmětu Smlouvy, včetně cestovních a jiných nákladů Zhotovitele souvisejících se
zhotovením díla dle čl. 1. této Smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůže
být změněna.
5. Platební a fakturační podmínky

5.1

Daňový doklad (faktura) za dílo dle této čl. 1. této Smlouvy bude vystaven Zhotovitelem
po podepsání Akceptačního protokolu, kterým bude převzato dílo, oběma smluvními stranami.
Pro případ převzetí díla s výhradami se smluvní strany dohodly, že 5% z ceny díla nebude
uhrazeno, dokud nebudou vady odstraněny.

5.2

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
o účetnictví, a zejména tyto údaje:
 označení Smlouvy;
 popis fakturovaného díla a celkovou cenu;
 název projektu („Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání
zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“), registrační číslo („CH007“) a věta „Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce“ přílohou je kopie
Akceptačního protokolu podepsaného Objednatelem;

5.3

Faktura bude zaslána prostřednictvím datové schránky nebo doručena písemně nejdéle do 5
kalendářních dnů od podpisu Akceptačního protokolu.

5.4

Platba bude provedena v Kč formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedeného
v záhlaví této Smlouvy. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě
peněžnímu ústavu.

5.5

Splatnost faktury vystavené na základě této Smlouvy činí dvacet (20) kalendářních dnů
od jejího vystavení.

5.6

V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné
údaje, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli. Lhůta pro její splatnost
se tímto přerušuje a nová lhůta v délce dvaceti (20) kalendářních dnů počne plynout od data
vystavení nově vystavené/opravené faktury Objednateli.

5.7

Zhotovitel je oprávněn fakturovat za provedené části díla měsíčně na základě skutečně
odvedených prací. Faktura bude Zhotovitelem vystavena po podpisu
akceptačního
protokolu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody
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6.1

V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
od Objednatele úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění,
kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.

6.2

V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla ve stanoveném termínu, je Objednatel
oprávněn požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny
díla vč. DPH, s kterým je v prodlení, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.

6.3

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtách dle čl. 8 této Smlouvy
je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

6.4

V případě, že se prohlášení Zhotovitele dle čl. 7 bod 7.2 ukáže jako nepravdivé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

6.5

V každém jednotlivém případě porušení závazků dle čl. 10. této Smlouvy vzniká druhé
smluvní straně právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč.

6.6

Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu
skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze smluvních stran
neodpovídá za škodu vzniklou jako následek vyšší moci.

6.7

Vyúčtování pokuty musí být zasláno prostřednictvím datové schránky nebo doručeno
písemně. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení.
7. Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví

7.1

Dílo dle této Smlouvy je předmětem autorskoprávní ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb.,
autorského zákona, v platném znění.

7.2

Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část nemá žádné právní vady, že není zatíženo právy
třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví
a že Zhotovitel je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými
právy k dílu a uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah díla dle této Smlouvy.
V případě, že se uvedené prohlášení Zhotovitele nezakládá na pravdě, Zhotovitel odpovídá
Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu
a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k dílu a/nebo jeho části, zavazuje se Zhotovitel bez
zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv
Objednatele, pokud jej k tomu Objednatel zmocní. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují,
že veškerá finanční vyrovnání za užívání díla jsou zahrnuta v ceně uvedené v čl. 4. této
Smlouvy.

7.3

Objednatel je oprávněn užívat dílo jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném
množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel je zejména oprávněn
upravovat či jinak měnit obsah díla a spojovat je s jinými dokumenty. Cena za udělení této
licence je již zahrnuta v ceně díla v čl. 4. této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn zasahovat
do díla a dalších předaných materiálů, je oprávněn je rozmnožovat neomezeným způsobem,
předávat třetím osobám a umožnit jejich použití třetími osobami.

7.4

Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiné osobě než Objednateli. V případě porušení
povinnosti stanovené v předchozí větě se jedná o podstatné porušení Smlouvy.
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8. Záruka
8.1

Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané Dílo, včetně všech písemných výstupů:
 odpovídá specifikaci Objednatele,
 má požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti,
 splňuje požadavky či odpovídá platným právním předpisům České republiky,
 je způsobilé pro použití k určenému účelu.

8.2

V případě, že dodané dílo bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady po podpisu
akceptačního protokolu Objednatelem, je Objednatel oprávněn tyto vady Zhotoviteli oznámit.

8.3

Oznámení o vadách po převzetí díla dle této Smlouvy Objednatelem musí být u Zhotovitele
učiněno bez zbytečného odkladu. Objednatel oznamuje vady písemně i e-mailem zaslaným
odpovědnému pracovníkovi zhotovitele dle čl. 9. této Smlouvy.

8.4

Dle §2618 zák č. 89/2012 Sb. v platném znění je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli
právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité
pozornosti zjistit měl.

8.5

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení písemně oznámit
Objednateli, zda vady v něm uvedené uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
oznámení o vadách Objednatele uznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese
Zhotovitel i ve sporných případech, a to až do případného rozhodnutí soudu.

8.6

V případě uznaného oznámení vady plnění je Zhotovitel povinen ve lhůtě 15 pracovních dní
ode dne doručení oznámení buďto:
 bezplatně tuto vadu odstranit, nebo
 předat Objednateli bezplatně nové dílo.

8.7

Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody.

8.8

Zhotovitel poskytne záruku na celý předmět plnění v délce 24 měsíců ode dne předání
a převzetí celého Díla dle této Smlouvy.
9. Odpovědní pracovníci

9.1

9.2

Odpovědnými pracovníky Objednatele a Zhotovitele pro účely této Smlouvy jsou:
Za Objednatele:

Oldřich Navrátil
Mobil: +420 737 247 540
E-mail: onavratil@akademie.justice.cz

Za Zhotovitele:

………………………………
………………………………
………………………………
……………………………….

Pouze odpovědní pracovníci a statutární zástupci smluvních stran jsou oprávněni vznášet vůči
druhé smluvní straně požadavky související se zhotovení díla dle této Smlouvy.
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9.3

Odpovědný pracovník Objednatele je oprávněn zejména protokolárně přebírat Dílo,
kontrolovat a vyjadřovat se k průběhu Díla a podepsat Akceptační protokol podle této
Smlouvy.

9.4

Odpovědný pracovník Zhotovitele je oprávněn se vyjadřovat k požadavkům Objednatele.

9.5

Smluvní strany se zavazují po dobu platnosti této Smlouvy nezměnit odpovědné pracovníky
uvedené v čl. 9. bez závažných důvodů (dlouhodobá nemoc – více než 30 kalendářních dnů,
ukončení pracovního poměru atp.). V případě změny odpovědného pracovníka je smluvní
strana povinna neprodleně o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.
10. Obchodní tajemství a důvěrné informace

10.1

Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy
související se smluvními stranami a všechny skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto
Smlouvou, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, jsou smluvními stranami
považovány za obchodní tajemství. Pro účely této Smlouvy jsou důvěrnými informacemi
a obchodním tajemstvím zejména zápisy z jednání smluvních stran, všechny informace, které
poskytne Objednatel Zhotoviteli, ať již v podobě materializované nebo dematerializované.

10.2

Smluvní strany se zavazují, že informace uvedené povahy jiným subjektům nesdělí,
nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují se zachovat je v přísné
tajnosti a sdělit je výlučně těm svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni zhotovením díla dle
této Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu
seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

10.3

V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 občanského zákoníku, v platném
znění, použijí smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.

10.4

Poškozená smluvní strana má právo na náhradu škody, která jí takovýmto jednáním druhé
smluvní strany vznikne. Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy se nevztahuje na informace,
které: mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy, byly písemným souhlasem obou
smluvních stran zproštěny těchto omezení, jsou známé nebo byly zveřejněny jinak,
než následkem zanedbání povinnosti jedné ze smluvních stran, příjemce je zná dříve, než je
sdělí smluvní strana, jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným
správním orgánem na základě zákona.

10.5

Povinnost zachovávat obchodní tajemství trvá i po ukončení platnosti této Smlouvy.

11. Nemožnost plnění
11.1

Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 a násl. občanského
zákoníku, v platném znění, Objednatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této
skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem,
bude
Zhotovitel
pokračovat
v
realizaci
svých
závazků
vyplývajících
ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat
alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky
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nemožnosti plnění trvaly déle než sedm (7) dnů, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.
12. Doba trvání Smlouvy
12.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.2

Smluvní strany se dohodly, že předčasné ukončení této Smlouvy je nutné sjednat písemnou
dohodou smluvních stran nebo jednostranným odstoupením v případě podstatného porušení
Smlouvy ze zákonných důvodů a z důvodů v této Smlouvě uvedených.

12.3

Za podstatné porušení této Smlouvy se považují zejména případy, kdy:
 je Objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené na základě a v souladu
s podmínkami této Smlouvy déle než čtrnáct (14) dnů;
 je Zhotovitel v prodlení s dodáním díla ve stanoveném termínu dle Smlouvy déle než
čtrnáct (14) dnů;
 kvalita provedeného Díla Zhotovitelem opakovaně, tj. nejméně 2 x, vykáže nižší
než smluvenou kvalitu;
 Zhotovitel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
 se jedna smluvní strana dopustila vůči druhé smluvní straně jednání vykazujícího znaky
nekalé soutěže;
 dojde k porušení povinnosti dle čl. 7 odst. 4 této Smlouvy;
 dojde k porušení povinnosti ze strany Zhotovitele uvedených v Příloze č. 2 této
Smlouvy.

12.4

Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost
druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení z důvodu podstatného porušení Smlouvy
uvede odstupující strana vždy důvod svého odstoupení. Plnění ze Smlouvy řádně poskytnutá
ke dni zániku Smlouvy odstoupením, si smluvní strany nebudou vracet.

12.5

Ukončením platnosti nebo účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení
týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady škody a jiných nároků a jiné přetrvávající
závazky.

12.6

Smlouva může být ukončena výpovědí jednou ze smluvních stran bez uvedení důvodu, a to
uplynutím stanovené výpovědní lhůty.
Dojde-li ke změně statutu (např. změna právní formy právnické osoby, fúze právnických
osob, rozdělení právnické osoby) Zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto
skutečnost Objednateli ve lhůtě 14 dnů od zápisu této změny ve veřejném rejstříku. Objednatel
je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu Zhotovitele.
Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.

12.7

12.8

Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže Zhotovitel podá insolvenční návrh ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „ insolvenční zákon“), ve
znění pozdějších předpisů, insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na
Zhotovitele do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení, insolvenční soud vydá
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rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 insolvenčního zákona, insolvenční soud
zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku Zhotovitele, insolvenční soud prohlásí
konkurz na majetek Zhotovitele nebo pokud poskytovatel vstoupil do likvidace.

13. Závěrečná ustanovení
13.1

Smluvní vztahy z této Smlouvy plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.

13.2

Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu založeného touto
smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo vzniklé v souvislosti s ním, budou řešeny
nejprve smírnou cestou. V případě, že se jakékoliv spory mezi smluvními stranami nepodaří
smírně urovnat, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů
bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

13.3

Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány
za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost
za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude
vykládat tak, jako by neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení
nebo části ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran se budou vykládat přiměřeně.
Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude
dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu
s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným
či nevymahatelným.

13.4

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká
realizace díla dle této Smlouvy minimálně po dobu 10-ti let od schválení Závěrečné zprávy
o projektu. Objednatel sdělí zhotoviteli přesné datum, kdy dojde k uplynutí uvedené lhůty.

13.5

Zhotovitel je povinen označit zpracované výstupy textem „Podpořeno z Programu švýcarskočeské spolupráce“, „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to
the enlarged European Union“ a logem Programu (viz. “Postupy pro zajištění publicity”
předmětného Programu).

13.6

Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými
dodatky, přičemž každá ze smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhé
smluvní strany.

13.7

Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce, v pěti originálech, z nichž jeden originál je pro
Objednatele, jeden pro Zhotovitele, jeden pro Ministerstvo financí – Národní koordinační
jednotku – Centrální finanční a kontraktační jednotku /MF-NKJ-CFCU/, jeden pro
Zprostředkující subjekt (Ministerstvo spravedlnosti) a jeden pro švýcarskou stranu.

13.8

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
smluvní strany své podpisy.

13.9

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Akceptační protokol
Příloha č. 2 – Doložka bezúhonnosti
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V Kroměříži dne ……………………

Česká republika – Justiční akademie

Mgr. et Mgr. Jan Petrov
ředitel Justiční akademie

V …………… dne ………………
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Příloha č. 1 – Akceptační protokol

Akceptační protokol
Plnění / výstup:

Předáno dne:
Předal / Převzal

Role na projektu (koncepci), funkce

Podpis

Akceptováno dne:
Výsledek akceptace: AKCEPTOVÁNO BEZ VÝHRAD / AKCEPTOVÁNO S VÝHRADAMI

Připomínky, výhrady:
připomínky a výhrady k předanému plnění
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DOLOŽKA BEZÚHONNOSTI („Integrity clause“)
Jakýkoli pokus ze strany zájemce či uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních
dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu zkoumání,
objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky či jeho nabídky.
Při podání nabídky musí uchazeč prohlásit, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné
soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během
plnění smlouvy, musí o tom zhotovitel objednatele neprodleně informovat.
Zhotovitel musí vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým kodexem své
profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez předchozího souhlasu
objednatele. Nesmí objednatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného
souhlasu.
Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a zavazují se, že
budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.
Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Zhotovitel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli
výhodu, která není v souladu se závazky zhotovitele vůči objednateli.
Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat obchodní tajemství a důvěrné informace ve
smyslu čl. 10 smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré
zprávy a dokumenty vypracované či obdržené zhotovitelem jsou důvěrné.
Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho
zaměstnanců. Pokud zhotovitel přestane být nezávislý, může objednatel bez ohledu na škody smlouvu
ukončit, aniž by zhotovitel měl jakýkoli nárok na odškodnění.
V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy
dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, bude jeho
nabídka odmítnuta nebo smlouva ukončena ve smyslu čl. 12 Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se
korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či
provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli
újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné
zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.
Smlouva může být rovněž ukončena ve smyslu čl. 12 Smlouvy, dojde-li k neobvyklým obchodním
výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které
nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené
příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny
příznaky toho, že je společností fiktivní.
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V ………………… dne…………….
….…………………………………..
Podpis statutárního zástupce Zhotovitele

