
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SMLOUVA O DÍLO
uzavřené dle § 2586 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami

1. Objednatel: Městská část Praha 13
Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
IČ: 00241687 
DIČ:CZ 00241687
Zastoupená: místostarostkou RNDr. Marcelou Plesníkovou
Bs

(dále jen „objednáte]

2. Zhotovitel: EduSoftware s.r.o.
Se sídlem: Jenečská 1304,273 51 Unhošť 

. IČ:05744610
DIČ: není plátcem DPH

ing. Josefem Dostálem

Zapsaná v rejstříku věděném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 
269979
(dále jen „zhotovitel44)

(dále společně jako „smluvní strany")

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále 
jeh „občanský zákoník") ve zněni pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následující

smlouvy o dílo 
(dále jen „smlouva")

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
vyhlášenou objednatelem, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek"), pod názvem 
„Sharepoint -zajištění IT prostředí pro on-line sdíleni a workflow dat v rámci projektu Místní akční plán II 
rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587)“ a evid. č. P13 - 53754 /2018 
(dále jen „veřejná zakázka"), na základě kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější dle 
rozhodnutí zadavatele ze dne 4. 12. 2018 a dle usnesení RMČ č. UR 0511/2018 ze dne 3. 12. 2018. 
Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle nabídky 
prodávajícího a podmínek zadávacího řízeni.

ČI. I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2. Tato smlouva je uzavřena na základě požadavku vytvoření a administrace online prostředí projektu 
Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13



/ 3. Objednatel je nositelem projektu s názvem „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13“,
'i registrační číslo projektu: CZ. 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587 (dále jako „projekt"), který je financován
i z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VW“).

Zhotovitel výslovně bere na vědomi, že pro čerpání Dotace objednatelem k úhradě části ceny za 
poskytování služeb dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
• dodržet sjednaný termín poskytnutí služeb,
• jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené, zejména povinnost dodržet pravidla 

publicity programu OP WV.

Zhotovitel prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel je 
při poskytování předmětu plnění dle této smlouvy Dotačními pravidly vázán, přičemž se zavazuje je 
dodržovat.

ČI. II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro 
objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve vytvoření IT prostředí pro online sdílení a 
workflow včetně veškerých prací a dodávek souvisejících, a to za podmínek a v rozsahu v této 
smlouvě dále stanovených, když bližší specifikace díla je uvedena v příloze č 1_Obecné rozložení 
online prostředí projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 této smlouvy (dále 
jen „dílo"). Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a za řádné provedení díla zaplatit 
zhotoviteli za podmínek vymezených v této smlouvě dohodnutou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele následnou administrativní správu, zázemí pro uživatele 
awebináře.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s právním řádem České republiky, 
v požadované kvalitě a v termínech podle této smlouvy a především v souladu s pokyny a zájmy 
objednatele, a to svým jménem, na své náklady a na svou odpovědnost.

ČI. Ill
doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu (ihned) po podpisu této smlouvy. 
Zhotovitei se zavazuje dílo řádně provést, tedy dokončit a předat jej objednateli protokolem o předání 
a převzetí, a to nejpozdéji do 20 dnů od účinnosti této smlouvy. Za dokončené dílo se považuje 
spuštění plně funkčního IT prostředí pro online sdílení a workflow. Zhotovitel se dále zavazuje 
nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy zahájit zkušební provoz IT prostředí pro online sdílení a 
workflow. Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou dobou plnění.

2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným a včasným ukončením bez vad a nedodělků a 
předáním objednateli v dohodnutém místě a čase. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany 
předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje předat 
objednateli řádně dokončené dílo za podmínek uvedených v čl. VI této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje k administrativní správě, zázemí pro uživatele, webináře v období prosinec 2018 
-31.8.2021.

4. Místem plněni a předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
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CI.IV
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany si za provedení díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají 
cenu díla vč. poskytnutí služeb dle čl. lil. odst. 3 této smlouvy ve výši:

Cena celkem 140.000,- Kč 
Nejsme plátci DPH

(slovy: Jednostočtyřicettisíc korun českých)

Uvedená cena je konečná.
Výše uvedená cena je sjednávána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena za úplné provedení 
díla dle čl. II. této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cenu za dílo 
uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předáni celého dokončeného díla bez vad a nedodělků a 
souvisejících podkladů podle následujícího harmonogramu:

• 1. splátka - prosinec 2018 - 35.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
(po předání díla dle čl. II odst. 1 smlouvy)

• 2. splátka - prosinec 2018 - 37.500,- Kč (nejsme plátci DPH)
(následná administrativa dle čl. II odst. 2 smlouvy v období 2019)

• 3. splátka - prosinec 2019 - 37.500,- Kč (nejsme plátci DPH)
(následná administrativa dle čl. II odst. 2 smlouvy v období 2020)

• 4. splátka prosinec 2020 - 30.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
(následná administrativa dle čí. II odst. 2 smlouvy v období 2021)

2. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu - faktury. Podkladem pro fakturaci
1. splátky je Protokol o předání a převzetí díla, který bude přílohou faktury.

3. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručeni objednateli. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem 
uvedenými na faktuře.

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a současné musí obsahovat údaj o tom, že dílo je spolufinancováno 
Evropskou unií z OP VW název a registrační číslo projektu. Nemá-li faktura některou z náležitostí 
stanovených zákonem, stanovených touto smlouvou či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn 
fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. 
V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle bodu 3 tohoto článku smlouvy od doručení řádné 
faktury.

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat a objednatel mu není povinen poskytovat na cenu díla zálohy ani 
přiměřenou část odměny v průběhu provádění díla.

6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH (v registru plátců 
DPH), na který má být zaplacena úhrada za provedené práce, bude tato platba provedena tak, že 
částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

7. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za práce provedena tak, že částku, představující 
DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

8. V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely této faktury jiné číslo 
bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/20C4 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, 
popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto 
provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitelem bude představovat zvláštní způsob zajištění
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daně podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku 
objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

9. Objednatel prohlašuje, že provedené dílo nebude sloužit k jeho ekonomickým zájmům.

Čl. V.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost nutnou při provádění díla 
dle této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, 
které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen a zavazuje se umožnit objednateli uveřejnit všechny informace vzniklé 
v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy (např. prezentační materiály) dle podmínek operačního 
programu OP VW.

3. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět průběžnou kontrolu plnění díla a uplatňovat 
požadavky či náměty kjeho upřesnění. Kontroly a konzultace budou realizovány po vzájemné dohodě 
smluvních stran.

4. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny objednatele 
a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této smlouvy 
v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z OP VW:

a. jako osoba povinná dle § ŽpísřhTe) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu OP VW 
přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně 
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to 
za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád);

b. zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména uchování účetních záznamů a 
dalších relevantních podkladů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty) souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po dobu stanovenou 
právními předpisy, po dobu 10 let od ukončení realizace projektu;

c. k poskytnutí objednateli či oprávněným orgánům maximální možné součinnosti při provádění 
kontroly výše uvedeného projektu v rámci OP VW, z něhož je plnění smlouvy hrazeno. 
Poskytovatel předloží na vyžádání doklady vztahující se k předmětu smlouvy a doloží další 
významné skutečnosti požadované objednatelem či oprávněnými orgány. Poskytovatel 
umožní objednateli či oprávněným orgánům výkon práva kontroly minimálně po dobu 10 let 
od ukončení realizace projektu.

5. Dokumenty budou zálohovány na výměnném médiu.

Čl. VI
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, technické normy, 
jakož i ujednání smluvních stran dle této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen řídit se případnými 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a pokyny řídícího orgánu OP VW vztahujícími se k projektu.

2. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od účinnosti smlouvy zprovoznit nejprve zkušební provoz IT prostředí 
pro online sdílení a workflow, tento portál bude spuštěn na veřejně dostupné www stránce chráněné 
heslem. Objednatel se zavazuje poskytnout zadavateli vzorek uživatelů, kteří budou portál testovat. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob prováděni díla u zhotovitele, a to formou dotazů, na které se 
zhotovitel zavazuje reagovat a věcně řešit tyto bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn 
udělovat zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování díla či jeho části 
a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednání nápravy, a zhotovitel 
je povinen a zavazuje se podle nich jednat a respektovat je.

3. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohiy ovlivnit či změnit pokyny či 
zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
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4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle požadavků objednatele v této smlouvě stanovených. 
Předáním díla se rozumí dodání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli, tj. 
zprovoznění plné funkčního webového portálu. Předání a převzetí díla bude stvrzeno Protokolem o 
předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

5. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky objednatele uvedenými 
v této smlouvě, je-li bez vad a nedodělků, a pokud dílo bylo prováděno dle požadavků uvedených 
v tomto článku smlouvy.

6. Nebude-li předávané plnění, resp. dílo prosto vad či nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání v jeho řádném a bezpečném užívání a objednatel se jej rozhodne převzít (není to však 
jeho povinnost), objednatel uvede zjištěné vady či nedodělky do protokolu o předání a převzetí díla 
a zároveň stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění.

7. Po odstranění vad, pro které odmítl objednatel dílo převzít, opakuje se přejímací řízení dle podmínek 
stanovených výše v tomto článku smlouvy v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost zhotovitele 
předat dílo objednateli je v takovém případě splněna až po odstranění poslední vady.

Čl. VII
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za rozsah a kvalitu poskytnutého díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré 
vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém 
rozsahu provedl objednatel prohlídku díla po předáni a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, to 
vše za podmínky, pokud objednatel oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu trvání smlouvy ode dne předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Poskytnuté dílo bude dostupné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu s výjimkou doby na 
potřebnou údržbu, kterou zhotovitel oznámí minimálně 1 den dopředu.

3. Objednatel je povinen každý výskyt vady na díle bez zbytečného odkladu po jejím zjištěni písemně, 
e-mailem či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem oznámit zhotoviteli, přičemž v oznámení 
vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady jedním z dále uvedených způsobů.

4. Vpřípadě, že bude dílo v době předání, nebo následně vykazovat jakékoliv vady, je objednatel 
oprávněn požadovat odstranění vad opravou díla, resp. jeho části.

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované v termínu dle dohody smluvních stran, jinak 
nejpozdéji do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel dle své volby oprávněn:
a) jedná-li se o vadu odstranitelnou, nadále požadovat odstranění vady kterýmkoli způsobem, nebo
b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

7. Za vadu se nepovažuje skutečnost, pokud dojde k technologickým nebo funkčním změnám na straně 
poskytovatele webového portálu nezávislé na vůli zhotovitele.

8. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého 
soudního znalce, který určí, zdali se jedná o vadu, kterou mělo dílo v době předání objednateli nebo 
záruční vadu nebo se o vadu nejedná. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o vadu, kterou mělo 
dílo v době předání objednatelem nebo o záruční vadu, uhradí , náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku zhotovitel, v opačném případě nese tyto náklady objednatel. Vyjádření znalce je pro obě 
smluvní strany závazné.

9. Nároky objednatele dle tohoto článku se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s vadným plněním.

Cl. Vlil.
PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA TŘETÍCH OSOB

1. Dílo se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může objednatel zcela disponovat v okamžiku 
předání a převzetí.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se
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zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, že je zhotovitel oprávněn tuto 
smlouvu uzavřít a že uzavřením této smlouvy, resp. užíváním díla, objednatel neporuší žádné právo 
třetí osoby. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v předchozí 
větě, je zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně, 
nejpozději však do 10 dní od výzvy objednatele, zajistit objednateli právo užívat dílo v rozsahu 
stanoveném v této smlouvě, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit 
objednateli veškerou škodu, která mu tím byla způsobena. Pokud zhotovitel při plnění této smlouvy užije 
výsledek činnosti třetí osoby chráněný právem duševního vlastnictví, např. autorským právem apod., 
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za veškerou škodu způsobenou objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití v 
neomezeném rozsahu {dále jen „licence”). Oprávnění uvedené v předchozí větě tak zejména, nikoli 
však výlučně, zahrnuje právo dílo nebo jeho části využívat všemi známými nebo v úvahu přicházejícími 
způsoby v neomezeném rozsahu co do množství, místa a času, zejména dílo sdělovat veřejnosti, 
rozmnožovat, rozšiřovat, upravovat, reprodukovat, doplňovat, upravovat, zpracovávat nebo jakýmkoli 
jiným způsobem měnit, a v takto změněné podobě bez omezení užívat, spojovat s jiným dílem, 
zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem. Objednatel je také oprávněn zadat 
vyhotovení dodatečných kopií díla nad rámec této smlouvy bez jakéhokoliv omezení z hlediska 
množství, místa a času třetí osobě. Zhotovitel není oprávněn toto dílo vytvořené na objednávku dále 
užít ani poskytnout licenci třetí osobě, neboť by to bylo v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. 
Zhotovitel poskytuje objednateli tuto licenci jako výhradní, bez územního omezení, a to po celou dobu 
trvání majetkových práv k dílu. Poskytnutá-licence dle tohoto bodu smlouvy se vztahuje na dokončené 
dílo i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a na název díla. Oprávnění (licenci) dle tohoto bodu 
smlouvy není objednatel povinen využít. Odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně za dílo. 
Objednatel je oprávněn veškerá práva poskytnutá mu na základě této smlouvy, zejména práva z licence 
zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo 
zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout dílo k dalšímu 
užití třetím osobám aniž by zhotoviteli vznikl nárok na odměnu za toto dodatečné využití.

5. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy pro nečinnost objednatele dle ust. § 2378 a násl. 
občanského zákoníku, ani pro změnu svého přesvědčeni dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

6. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetí osobě žádnou licenci k užití díla, a to 
ani výhradní ani nevýhradní. Zhotovitel není oprávněn poskytnout třetí osobě svolení k užití díla 
v žádném rozsahu bez předchozího písemného svolení objednatele.

7. Zánikem objednatele přechází výkon majetkových práv k dílu na jeho právního nástupce.

Čl. IX
SMLUVNÍ SANKCE

1. Dojde-li k prodlení objednatele s placením ceny za dílo dle řádně a oprávněně vystavené faktury, je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení s placením.

2. Za každý den prodlení s provedením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,02 % z ceny díla.

3. Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody 
v plné výši. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku na smluvní pokuty vzniklé na 
základě této smlouvy.

Čl. X
OCHRANA DOVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo skutečnostech, se kterými přijde do 
styku při plnění této smlouvy, pokud jsou jako důvěrné objednatelem výslovně označeny. Tato 
povinnost se nevztahuje na údaje a informace, které zhotovitel sdělí svým poddodavatelům či
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zaměstnancům v rozsahu a za účelem plněni svých povinností v souvislosti s předmětem plnění, ani na 
údaje a informace, které je povinen poskytnout příslušným orgánům při plnění své zákonné povinnosti

2. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu a podmínkách spolupráce dle této smlouvy, 
nestanoví-li právní předpisy, Dotační pravidla či tato smlouva jinak.

3. Smluvní strany se zavazují veškeré informace dle tohoto článku smlouvy chránit a učinit veškerá 
opatření, které lze po nich spravedlivě požadovat, aby zabránily jejich úniku či sdělení jakékoli třetí 
osobě. Informace dle tohoto článku smlouvy lze třetím osobám sdělit pouze po předchozím písemném 
souhlasu smluvní strany, které se tyto informace týkají stím, že takto poskytnuté informace budou 
podléhat ochraně analogické s touto smlouvou, nenť-li stanoveno jinak.

4. Závazky dle tohoto článku trvají i po ukončení této smlouvy, ať je tato smlouva ukončena z jakéhokoliv 
důvodu, včetně odstoupení či shledání neplatnosti této smlouvy. Podle výslovné dohody smluvních 
stran nejsou závazky sjednané v tomto bodu Smlouvy vypověditelné.

ČI. XI.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tuto smlouvu lze měnit 
pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna Smlouvy jinou než 
písemnou formou se nepřipouští, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

2. Zhotovitel je od smlouvy opřšvněň odstoupit pouze v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny 
díla delším než 60 (šedesát) kalendářních dní ode dne splatnosti.

3. Objednatel je nad rámec zákonné úpravy oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení této 
smlouvy zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje:
a) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla bez vad a nedodělků po dobu delší než 60 

(šedesát) kalendářních dní;
b) pokud nebudou v rámci nápravy vadného plnění dodrženy časové a věcné podmínky této nápravy;
c) jakékoli opakované porušení této smlouvy;
d) vůči zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupí do likvidace.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od této smlouvy tato smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. 
Pro případ odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly tak, že objednatel má právo rozhodnout 
se, zda částečně provedené, resp. rozpracované dílo od objednatele přijme a uhradí zhotoviteli část 
ceny díla odpovídající stupni rozpracovanosti díla po zohlednění případných vad, a to nejpozději do 14 
dní od odstoupení, jinak se má za to, že objednatel se rozhodl dílo nepřijmout.

5. Ukončením smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanoveni této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ochrany důvěrných informací a ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, zejm. či. VII, Vlil a na 
ně navazující ujednání o smluvních pokutách.

ČI. XII.
KONTAKTNÍ OSOBY

1. Na straně zhotovitele je osobou odpovědnou pro účely plnění této smlouvy ustanoven: Mgr. Jan Šafir, 
e-mail:SafirJ@p13.mepnet.cz. Tuto osobu je možno změnit písemným sdělením objednateli spolu 
s uvedením jména nové kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů tak, aby tato změna nenarušila 
plynulost poskytovaných služeb. Pro vyloučeni pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato 
kontaktní osoba není oprávněna smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

2. Na straně objednatele je osobou odpovědnou pro účely poskytování součinnosti ustanovena: Ing. 
Josef Dostál, e-mail: informace@edusoftware.cz. Tuto osobu je možno změnit písemným sdělením 
zhotoviteli spolu s uvedením jména nové kontaktní osoby a jejich kontaktních údajů. Pro vyloučení 
pochybnosti smluvní strany výslovně sjednávají, že tato kontaktní osoba není oprávněna smlouvu 
jakkoliv měnit či ukončit.
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Cl. XII!
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek. Veškeré spory mezi smluvnimi stranami vzniklé z 
této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného 
řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

2. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, a to pouze v těch 
částech, které nemají vliv na podmínky předmětného zadávacího řízeni. Podstatná změna smlouvy 
není přípustná. Za podstatnou změnu smlouvy jsou považovány zejména změny zadávacích podmínek 
{zejména změny v předmětu plnění nebo v obchodních a platebních podmínkách), které by mohly mít 
vliv na okruh potenciální dodavatelů.

3. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost smlouvy jako celku a strany se zavazují neprodleně se dohodnout na změně této smlouvy, 
která bude směřovat k řádnému provedení záměrů obsažených v takovém ustanovení.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů 
uvedených v této smlouvě, včetně ceny díla.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne objednateli v 
souvislosti s touto smlouvou nebo příslušnými smlouvami, vyjma informací uvedených včl. X této 
smlouvy, nejsou informace důvěrné ve smyslu občanského zákoníku.

6. Objednatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím 
informaci, které byly předány zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou.

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za 
objednatelem, která vznikne na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani svoje smluvní 
postavení z této smlouvy (postoupení smlouvy), na třetí osobu.

8. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím 
osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města 
Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák.č. 106/1999 Sb,, o svobodném 
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této 
smlouvy nebo jejích částí ze strany kupujícího nevyžaduje předchozí souhlas prodávajícího.

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smlouvy zajistí objednetel.

10. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

11. Nedílnou součásti této smlouvy jsou:

• Příloha č. 1 - Obecné rozložení online prostředí projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání 
pro Prahu 13

V případě rozporu textu této smlouvy s textem přílohy, má přednost text této smlouvy.

Objednatel: RNDr. Marcela Plesníkovš zhotovitel:

V Praze dne t 0, 12, 2018 V ________dne_^_
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