Smlouva č. XXX
Č.j. XXX

Smlouva č.: XXX
Uzavřená podle §269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen „OBZ“)

Příjemce:
Zastoupený:

XXX
XXX

IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Sídlo:

XXX
XXX
XXX
XXX

(dále jen „příjemce“)

a

Navrhovatel:
Zastoupený:

DigiTwins s. r.o.
Ing. Bohuslavem Frkem, jednatelem společnosti,
ve všech věcech předmětu smlouvy

IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Sídlo:

27172481
Česká spočitelna,
176143339/0800
Statenice 10, Praha-západ, 252 62, p. Horoměřice

(dále jen „navrhovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále
jen „OBZ“) následující smlouvu o správě počítačové sítě (dále jen „smlouva“)

Smlouva č. XXX
Č.j. XXX
1.

Smluvní strany

1.1

Navrhovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle
českého právního řádu v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C., číslo vložky 101815.

2.

Předmět smlouvy

2.1

Navrhovatel poskytuje za podmínek stanovených smlouvou příjemci správu
počítačové sítě v rozsahu přílohy této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

2.2

Příjemce se zavazuje zaplatit navrhovateli za vykonání uvedených činností sjednanou
úplatu.

3.
3.1

Místo plnění a potvrzení konzultace
Navrhovatel poskytuje příjemci konzultace svými odbornými pracovníky a to buď
telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo osobně.
Dále se navrhovatel zavazuje vykonávat na základě pokynů příjemce smlouvou
stanovené činnosti v sídle příjemce xxx , nebo vzdáleným přístupem

4.

Odpovědné osoby

4.1

Odpovědnou osobou příjemce je XXX.

4.2

Odpovědnou osobou navrhovatele je XXX.

5.

Cena a platební podmínky

5.1

Příjemce se zavazuje zaplatit navrhovateli za služby v uplynulém kalendářním měsíci
v rozsahu podle čl. 2 smlouvy cenu stanovenou xxx Po dobu po kterou navrhovatel
po dohodě sjednané s příjemcem sjednané činnosti nevykonává nepřísluší mu
sjednané úplata.

5.2

Navrhovatel je na základě předchozího souhlasu s příjemcem oprávněn vyúčtovat
vedlejší náklady (zejména cestovní výdaje) a vícepráce nad rozsah činností uvedené
v článku 2 této smlouvy. Účtované vedlejší náklady je navrhovatel povinen doložit
příslušnými účetními doklady, vícepráce jejich přesnou specifikací s uvedením výše
odměny.

5.2

Nebude-li daňový doklad-faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou
správně uvedené údaje, je příjemce oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti navrhovateli
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se
přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené
faktury příjemci.

5.5

Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je čtrnáct (14) dní ode dne jejího doručení
příjemci. Daňový doklad-faktura se považuje za doručenou tři (3) dny po jejím
prokazatelném odeslání. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé
smluvní strany uvedený v této smlouvě.

6.

Sankce

6.1

V případě prodlení příjemce s placením dle čl. 5 této smlouvy, zaplatí příjemce
navrhovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně. Tím není dotčen
nárok navrhovatele na náhradu vzniklé škody.
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6.2

V případě neplnění předmětu smlouvy ze strany navrhovatele je tento povinen
zaplatit příjemci smluvní pokutu 50 000,- Kč.

7.

Součinnost

7.1

Příjemce je povinen předat podklady potřebné k zahájení činnosti navrhovatele
nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem první příjemci poskytnuté služby.

7.2

V případě neposkytnutí součinnosti příjemcem mu navrhovatel není povinen služby
poskytovat.

8.

Práva a povinnosti smluvních stran

8.1

Příjemce se zavazuje poskytovat navrhovateli úplné, pravdivé a včasné informace
potřebné k řádnému plnění závazků navrhovatele.

8.2

Příjemce se dále zavazuje předat navrhovateli potřebné podklady nutné k plnění
předmětu smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy tato potřeba navrhovateli
vznikne.

8.3

Příjemce se zavazuje umožnit navrhovateli a jeho pracovníkům plný přístup
k vlastnímu programovému vybavení v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této
smlouvy.

8.4

Navrhovatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu příjemce o veškerých
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran.

9.

Odpovědnost za škodu a prodlení

9.1.

Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se vztahují ustanovení § 373
a následující Obchodního zákoníku.

9.2.

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám
a k minimalizaci vzniklých škod.

9.3.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením
s plněním závazků druhé smluvní strany.

9.4.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi
vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka,
jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti,
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její
následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala.
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana
byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka,
s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

9.5.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností
vylučujících odpovědnost.

10.

Ochrana informací

10.1. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách při zacházení a užití svých
důvěrných informací:
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Smluvní strany nesdělí, ani nezpřístupní třetí straně bez písemného souhlasu druhé
smluvní strany žádnou důvěrnou informaci, o které se dozvěděly v rámci plnění této
smlouvy nebo v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
10.2

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně
všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj.
například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických
vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a
pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie
nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími
stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o
pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

10.3

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

10.3.1 se staly veřejně známými, pokud veřejnou známost nezpůsobila neoprávněně
přijímající strana.
10.3.2 měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené
smlouvy o ochraně informací,
10.3.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je
to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
10.3.4 po podpisu smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace
přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem.
10.4

Za prokázané porušení ustanovení o ochraně informací má poškozená strana právo
požadovat po druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

10.5

Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv
důvodu (v souladu se zákonem) a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po
ukončení účinnosti této smlouvy.

11.

Vzájemná komunikace smluvních stran

11.1

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.

11.2

Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

11.3

Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti
jednotlivých peněžních závazků.

11.4

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních
stran.

11.6

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo
která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě
a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem (či jinou formou
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy),
není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

11.7

Oznámení se považují za doručená tři (3) dny po jejich prokazatelném odeslání.
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11.8

Ukládá-li smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen
buď v papírové formě nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument textového
procesoru MS Word verze 97 nebo vyšší na dohodnutém médiu, pokud speciální
ustanovení této smlouvy nestanoví něco jiného.

11.9

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně
druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

12.

Platnost a účinnost smlouvy

12.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s právem každé se smluvních vypovědět
ji písemnou formou u druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 2 kalendářní měsíce
a počíná běžet doručením druhé smluvní straně.

12.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

12.2

Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit:

12.2.1 dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků
a pohledávek,
12.2.2 odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních závazků
jednou smluvní stranou,
12.3

Příjemce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení
povinností navrhovatelem.

12.4

Navrhovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení
povinností příjemcem, které spočívá v prodlení delším než jeden (1) měsíc
s placením faktur přes písemné upozornění navrhovatele na takové porušení.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1

Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související, se řídí
Obchodním zákoníkem.

13.2

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran písemným
dodatkem podepsaným jejich oprávněnými zástupci.

13.3

Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva
a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou smluvní
stranou.

13.4

Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyplývající z této smlouvy řešit nejprve
smírnou cestou. Pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude spor řešen před
Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR nebo Agrární komoře v Praze, dle
jeho řádu.

13.5

Tato smlouva spolu se všemi případnými dodatky představuje kompletní a úplné
ujednání mezi smluvními stranami a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy, dohody
a ujednání vztahující se k předmětu této smlouvy, která byla v minulosti učiněna v
písemné či ústní podobě.

13.6. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným v důsledku změn
v právním řádu nebo na základě arbitrážního či soudního rozhodnutí, zůstávají
ostatní ustanovení smlouvy i nadále v platnosti.
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13.7

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

………………………………………

…………………………………..

Za příjemce

Za navrhovatele:

XXX

Ing. Bohuslav Frk

XXX

Jednatel společnosti

