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SMLOUVA O DÍLO SE SMLOUVOU LICENČNÍ

(dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění) a zákona č, 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souviseýcích s

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění
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I. Smluvní strany

objednatel

se sídlem
zastoupena
IČO
DIČ

(dále jen objednatel)

a

: Středisko služeb školám a ZařízenI pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

: Hybešova 15, 602 00 Brno
: PaedDr. Věrou Hlavsovou, statutárním zástupcem
: 60555980
: CZ60555980

zhotovitel : CodeCreator, s.r.o.
se sídlem : Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
zastoupený : PaedDr. Pavlem Hanouskem, jednatelem
lČ : 24298433
DIČ : CZ24298433
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, v oddíle C. vloZka 194215

(dále jen zhotovitel)

(dále jen strany nebo smluvní strany)

ll. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených
touto smlouvou aktualizuje a naprogramuje systém ejMSKOLY pro pubhkování
interaktivních knih a poskytne mu oprávněni k užití díla v rozsahu dále uvedeném
v této smlouvě. Objednatel se zavazuje dílo převzít, zaplatit za něj sjednanou
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cenu a užívat je k účelům vyplývajIcím z této smlouvy v souladu s ujednání o
užití obsaženým v této smlouvě.

2. Dílo je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy ,,Specifikace předmětu
plnění."

3. Účelem této smlouvy je vytvořeni díla. které bude vloženo do AppStore, Google
Play, a bude použito pro naplnění účelů, pro něž byl objednatel zřízen.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péči a předat řádně dokončené
dílo Objednateli. Objednatel bude v případě odborných prací kontaktovat na
straně zhotovitele tuto osobu: Oldřich Kotík, e-mail: kotík@codecreator.cz.

Ill. Čas a místo plnění a jeho předání

1. Plněni dle této smlouvy bude zahájeno dnem podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami. Plněním pro účely této smlouvy se rozumí zhotovení díla, jak je
stanoveno v příloze č. 1 této smlouvy,

2. Lhůta pro splnění díla je specifikována v příloze č, 1 této smlouvy ,,Specifikace
předmětu plnění".

3. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, má-li
veškeré vlastnosti dle této smlouvy, je bez vad a nedodělků a byla předvedena
jeho způsobilost sloužit k dohodnutému účelu zkušebním provozem v délce lO-ti
dnů. Dílo je řádně a včas předáno, jestliže zhotovitel ve lhůtě dle odst. 2. tohoto
článku předal řádně dokončené dílo objednateli a objednatel dlb po ukončeni
zkušebního provozu bez výhrad převzal. Dokladem o této skutečnosti je protokol
o předáni a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami po ukončeni
zkušebního provozu.

4. zjistI-li objednatel při zkušebním provozu vady díla. vytkne je zhotoviteli
v protokolu o předání a převzetí díla. Takové dílo se považuje za nepřevzaté.
pokud objednatel v protokolu výslovně neprohlásí jinak. Řádným dokončením a
předáním díla se v takovém případě rozumí odstranění těchto vad a nedodělků a
protokolární předáni díla objednateli. Ustanoveni odst. 3 ,tohoto článku o
zkušebním provozu se užije obdobně.

5. Místem plněni je kontaktní adresa objednatele. pokud objednatel nestanoví jinak.
6. Předáním plnění se rozumí jeho implementace do systému PUBLI a předáním

nativní aplikace pro lOS, Android, Windows a macOS a dále se jim rozumí
publikováni aplikace v App Store, Google Plus, na serveru uživatele a ke stažení
na https://eims.ko!y.,pu.bli.cz a umožněni jejího užití.



lV. Cena a platební podmínky
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1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši uvedené v příloze č.
1 této smlouvy.

2. Tuto cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem
na bankovní účet zhotovitele.

3. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu
podle platných právních předpisů. Nebude-li daňový doklad obsahovat tyto
náležitosti nebo nebude-li v souladu s touto smlouvou. bude objednatel oprávněn
vrátit jej zhotoviteli k opravě bez jejího proplacení. aniž se tím dostane do
prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná
běžet znovu ode dne doručeni opraveného daňového dokladu.

4. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli dnem řádného dokončení a převzetí
díla nebo části díla. Pokud bude dílo převzato s výhradami, je objednatel
oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a úhradu pozastavit až do data
odstranění vady nebo nedodělků nebo prokázání jejich neexistence, aniž se tím
dostane do prodlení s úhradou přislušné částky. Nová lhůta splatnosti začne
plynout odstraněním vady nebo nedodělku nebo prokázáním jejich neexistence.

5. Splatnost faktur se sjednává v délce 14-ti dnů od jejího obdržení objednatelem.
6. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů

platných ke dni uskutečnění zdanitelného plněni, Dnem zdanitelného plnění je
den podepsání předávacího protokolu oběnía smluvními stranami.

7. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady a vice práce, které zhotoviteli
v souvislosti s prováděním díla mohou vzniknout.

V. Smluvní pokuty

1, V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla nebo jeho části dle
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z
ceny nedodané části díla za každý i započatý den prodlenI.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.

3. V případě, že nebude zhotovitelem plnění poskytnuto vůbec, v důsledku čehož
dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun
českých).

4. V případě prodlení zaviněného vyšší mocí, at' už na straně objednatele nebo na
straně zhotovitele, povinnost hradit smluvní pokutu nevzniká. Strana. která se
ocitla v prodlení, se zavazuje o této skutečnosti a jejích důvodech bez odkladu
informovat druhou smluvní stranu.

5, Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu stanoveném
dle ČI. VI, odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny reklamované části díla za každý i započatý pracovni den
prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši-

6, Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené v souladu se ČI. lV. odst.
3., 5. této smlouvy.



VI. Záruka a odpovědnost
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1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na provedené dílo a jeho
funkčnost po dobu 2 let. Záruční doba začíná běžet od řádného dokončení,
předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále také záruční doba).

2. Jakoukoliv reklamaci ohledně kvality díla musí objednatel uplatnit nejpozději
poslední den záruční doby.

3, Každá reklamace musí být uplatněna písemně nebo e-mailem a musí obsahovat
popis závady.

4. Pro případ vady díla nebo jeho jakékoliv části nebo aplikace má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez
zbytečného odkladu. Práci zhotovitel zaháji následující pracovni den
od nahlášení vady a na jejím odstraněni bude intenzivně pracovat do jejího
vyřešení. Závady znemožňující prodej dodavatel odstraní do 24 hodin.

5, Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli újma, postupuje
se podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku.

6. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba
oprávněná v souladu se zákonem. V případě provedení díla třetí osobou nese
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel odpovídá objednateli
za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám nebo prostřednictvím
třetích osob, kterých k prováděni díla použil.

7. NeodstranI-li zhotovitel vady v přiměřené dodatečné lhůtě nebo ve lhůtě uvedené
v odst 4 tohoto článku smlouvy nebo proh|ásí-|i zhotovitel, že vady neodstraní, je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo žádat slevu z ceny. Odstoupit
od smlouvy nebo její části však objednatel nemůže, jestliže vady včas neoznámil
zhotoviteli.

VII. Užiti díla a autorská práva

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo
užít, a to ke všem způsobům užiti v neomezeném rozsahu podle § 12 a násl.
autorského zákona (dále jen ,,oprávněni k užití"). Zhotovitel poskytuje objednateli
toto oprávněni bez územního omezení, a to po celou dobu trvání majetkových
práv k dílu. Objednatel není povinen takto udělené oprávněni využít, Poskytnuté
oprávnění se vztahuje na dokončené autorské dílo i na jeho jednotlivé vývojové
fáze nebo části a na název díla. Odměna za poskytnutí oprávnění je zahrnuta do
ceny za dílo specifikované v ČI. lV. této smlouvy o dílo.

2. Oprávnění k užiti rovněž zahrnuje oprávněni dílo zejména zpracovat, měnit,
upravovat (vC. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla
souborného a dílo takto zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené
do díla souborného užít, a to bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel v těchto
případech nemá nárok na odměnu.

3. Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávněni v rozsahu, v jakém jej touto
smlouvu obdržel, zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu ust. § 2363 OZ či
postoupit oprávnění dle tohoto článku na třetí osobu dle ust. § 2364 OZ.

4. Zhotovitel prohlašuje, že k vytvoření díla neužil bez přís|ušného souhlasu autora
díla chráněná cizími autorskými právy a je oprávněn udělit objednateli oprávnění
k užití díla i všech jeho části v rozsahu dle této smlouvy, aniž by došlo
k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob.

5. zdrojové kódy aplikaci zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
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6. Zánikem objednatele s právním nástupcem přechází Licence k užití díla
ve stejném rozsahu na právního nástupce objednatele.

VIl. Autorská práva, postoupeni majetkových práv k dílu

1. Zhotovitel tímto postupuje objednateli právo výkonu všech majetkových
autorských práv k dílu a objednatel toto právo přijímá.

2. Smluvní strany společně prohlašuji, že odměna za postoupeni práva k výkonu
majetkových autorských práv dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle ČI. lV.
této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré vytvořeni podklady k dílu
nezbytné pro všestranné nakládáni s dílem.

4. Zhotovitel prohlašuje, že
a) je vykonavatelem majetkových práv k dílu i ke všem jeho částem:
b) má veškerá potřebná práva a souhlasy autorů díla k postoupeni práva

výkonu majetkových práv na jakoukoliv třetí osobu;
C) postoupením práva výkonu majetkových práv nebudou porušena žádná

práva třetích osob;
d) není mu známa žádná skutečnost, která by jej omezovala v dispozici

s právem výkonu majetkových práv k dílu:
e) neudělil žádnou výhradní či nevýhradní licenci nebo podlicenci k dílu

(ejMSKOLY) žádné třetí osobě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud vyjde najevo, že je

některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 4, tohoto článku nepravdivé.

Vlll. Ostatní ujednáni

1. Dnem předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků se objednatel stává
vlastníkem části díla (ejMSKOLY) obsahujÍcÍ
lOS čtečku(pro iPad i iPhone)
Android čtečku(pro tablet i smartphone)
Windows čtečku
macOS čtečku
implementaci do PUBL!

2. Obě Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace týkající se
elektronických knih, které jim byly svěřeny druhou Smluvní stranou, včetně
informaci získaných před uzavřením této Smlouvy, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany ani nepoužiji k jiným účelům. než
je plnění závazků z této Smlouvy, a to v době kdykoli po uzavření této Smlouvy.
Tato povinnost trvá i po odstoupení od této Smlouvy či po zániku této Smlouvy
nebo závazků z této smlouvy jiným způsobem. Kdo tuto povinnost poruší, je
povinen k náhradě škody.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti ochranu důvěrných informací, tj. skutečností,
které nejsou všeobecně veřejně známé, tj. zejména informací tvořících obchodní
tajemství Objednatele, bez ohledu na formu jejich zachycení, které se týkají
plnění této Smlouvy nebo skutečnosti, se kterými Zhotovitel disponuje
v souvislosti s činností dle Smlouvy, přičemž není rozhodující. zda se informace
týká pouze Objednatele, nebo dalších subjektů propojených s Objednatelem. Pro
případ porušení povinnosti Zhotovitele týkajIcích se výše uvedené ochrany
důvěrných informací uvedených v tomto článku se sjednává smluvní pokuta



ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu
způsobené škody v plné výši.

4. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů
vyplývajícich z této smlouvy, ze zákona nebo při podstatném porušeni této
smlouvy.

5. Za podstatné porušeni této smlouvy se považuje zejména:
a) překročeni sjednaného terminu pro předáni plněni o 30 (třicet) pracovních

dnů
b) plnění provedené s vadami bránichni jeho řádnému užíváni, případně

s vadami neodstranitelnými, nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k
zahájeni plnění

6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou a jakákoliv
změna či doplněni smlouvy musí být výslovně nazvána dodatek ke smlouvě ze
dne: xxxxxxxx, pořadově očÍsĹovaný a potvrzený oprávněnými osobami
smluvních stran.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jednu obdrží
objednatel a jednu zhotovitel.

8. Smluvní strany se dohodly, že právni vztahy založené touto smlouvou se řídí
platnými ustanoveními právního řádu České republiky.

9. Případná neplatnost některého ujednáni smlouvy nemá vliv na platnost ostatních
ustanoveni. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou
součinnost k uzavřeni dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy
nahrazena novým ujednáním.

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami
smluvních stran.

11. Strany se podpisem této smlouvy výslovně zavazuji, že veškeré konflikty, které
vzniknou v souvislosti s plněním dle této smlouvy nebo jejím výkladem budou
nejdříve řešit mimosoudně, a to mediaci.

12. Nedi|nou součásti této smlouvy je příloha č. 1 ,,Podrobná specifikace předmětu
smlouvy,"

V Brně dne 13. prosince 2018 V Brně dne 13. prosince 2018

objednatel,

Středisko služeb Školám a Zařízení pro dalŠí* vzdělávání pedagogických prQcovníků Brno,

příspěvková organizace
Hybešem 253 l 15, Brno www.sssbrno.cz
lČ: 60555980 @ DIČ: CZ60555980

zhotovitel

("g Code Creator, sr.a
Nové sady 98812, 602 (X), Brno, CZ
IČ: 24298433, DIČ: CZ24298433
www.codecreator.cz



PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

ejMSKOLY
Aktualizace lOS
Programování lOS telefon
Aktualizace Android
Programování Android telefon
Programováni Windows
Programování macOS
Aktualizace

Cena v KČ bez DPH

Celkem: 150 000,- KČ bez DPH

Doba plněni:

20 pracovních dní od podpisu smlouvy. Doba plněni se prodlužuje o dobu prodlení s
dodáním podkladů nebo informaci potřebných k vývoji ze strany objednatele.

V Brně dne 13. prosince 2018 V Brně dne 13. prosince 2018

objednatel: zhotovitel:

' Středisko služeb Školám a Zařízení pro dalŠí] vzděláváni pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková orgonizace
Hybešova 253 l 15, Brno wň'w.sssbrno.cz
IČ: 60555980 G) UČ: CZ6055598O

l" ' '"ži Code Creator, s.r.o.
'Č', Nové sady 988/2, 602 00, BTno, CZ

\, \ ^, ji'" ic, 24298433, DIČ: CZ24298433
\<,·' www.codecreator.a
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