Ev. č.: 7/61894435/2019

OBJEDNÁVKA

OBJ-M-2019-00053
Párováno se smlouvou: Nezadáno

Dodavatel:

Odběratel:

Jan Murník

Gymnázium, Kladno,
nám.Edvarda Beneše 1573

Masarykova 59/141
40001 Ústí nad Labem
Česká Republika
IČ: 73850039

nám.Edvarda Beneše 1573
27201 Kladno
Česká Republika
IČ: 61894435
Web: www.gymnasiumkladno.cz

Vystaveno: 12.02.2019
Kontaktní osoba:
Jan Murník

Kontaktní osoba: RNDr. Milena Minaříková
E-mail: reditel@gymnasiumkladno.cz
Komunikační e-mail:
lucie.pelikanova@gymnasiumkladno.cz
Dodací adresa:
nám.Edvarda Beneše 1573
27201 Kladno
Česká Republika

Cena za tvorbu díla
Položka

Množství

Cena / jednotku

Sleva

Celkem

Celkem (konečná cena)

Tvorba webu na systému
Univers CMS + grafika

1

37 000,- Kč

0%

37 000,- Kč

37 000,- Kč

Cena celkem před slevou:
Sleva celkem:
(Nejsme plátci DPH) Konečná cena:

Podpis a razítko odběratele:

37 000,-Kč
0,- Kč
37 000,- Kč

Číslo smlouvy: Nezadáno
Párováno s objednávkou: OBJ-M-2019-00053

Smluvní podmínky
Dodavatel:
Jan Murník
Masarykova 59/141
40001 Ústí nad Labem
IČ: 73850039
a
Odběratel:
Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše 1573
nám.Edvarda Beneše 1573
27201 Kladno
IČ: 61894435
Zastoupená RNDr. Milenou Minaříkovou

Uzavřeli tuto Smlouvu o vytvoření webových stránek
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Objednatel má zájem o vytvoření www díla.
2. Dodavatel prohlašuje, že je schopen zajišťovat a vykonávat služby definované v této smlouvě
a při splnění licenčních podmínek zajistí plnou záruku.
3. Objednatel má zájem o služby Dodavatele.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení webové prezentace (dále jen díla).
2. Objednatel získá dílo do osobního vlastnictví vytvořené pomocí redakčního systému Univers
CMS (dále jen RS)
3. Objednatel bude mít možnost dílo pomocí RS obsahově a graficky spravovat.
4. Tvorba díla obsahuje nastavení RS, grafické zpracování a pokud bude uvedeno v
objednávce, tak i naplnění obsahem a to dle dodaného zadání.
5. Předmět této smlouvy zahrnuje pouze v této smlouvě nebo přílohách definované funkce a
obsah. Jakékoliv jiné komponenty, včetně „předpokládaných“ nejsou součástí řešení.
6. Dodavatel předá dílo Objednateli k užívání na dohodnutý hosting (server).

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za provedení díla bude uhrazena následujícím způsobem:
První splátka ve výši 50% z ceny díla bude dle faktury uhrazena do 7 dnů od podpisu
této smlouvy, pokud touto fakturou či dodatkem této smlouvy nebude stanoveno jinak.
Druhá splátka ve výši 50% z ceny díla a případné navýšení ceny díla na základě
dalších požadavků Objednatele, bude uhrazena po převzetí díla Objednatelem dle
vystavené faktury.
2. Veškeré náklady, které vzniknou Objednateli nad rámec této smlouvy je Dodavatel povinen
neprodleně oznámit.
3. Při požadavcích Objednatele nad rámec předmětu smlouvy, nebo zadání je oprávněn
Dodavatel požadovat proplacení nákladů s těmito požadavky souvisejícími.

4. ČAS A ZPŮSOB PLNĚNÍ
1. Dodavatel na základě první proplacené faktury za tvorbu díla provede do 14 dnů základní
instalaci a zašle Objednateli vývojový odkaz, na kterém bude dílo k dispozici po celou dobu
vývoje až do jeho spuštění do provozu. Po dokončení a předání bude tento odkaz zrušen.
2. Dodavatel na základě první proplacené faktury za tvorbu díla a odsouhlaseného zadání
provede grafický návrh a to nejpozději do čtyř týdnů od dodání všech grafických a editačních
požadavků Objednatelem a předání všech eventuálních podkladů pro tvorbu grafiky.
3. Grafické a editační požadavky jsou nedílnou součástí této smlouvy a mohou být dodané
formou formulářů, e-mailů, ručně zpracovaných skic a náčrtků, elektronických dokumentů,
jpg obrázků, skenovaných podkladů, nebo individuálně ústní dohodou.
4. Grafický návrh bude v ohledu na zadání předveden Objednateli odpovídajícím způsobem a
to buď skicou, drátěným modelem, webovou maketou, nasazením přímo na vývojovou
doménu, nebo jiným způsobem dle dané situace.
5. Objednatel má právo k navrženému grafickému zpracování vyslovit své připomínky a
Dodavatel je povinen je zapracovat. Objednatel má v rámci této smlouvy nárok na jeden
grafický výsledek a tři jeho úpravy, které provede Dodavatel v rámci sjednané ceny. Za další
grafické návrhy, výsledky a eventuální úpravy má právo Dodavatel po Objednateli požadovat
finanční odměnu, pokud budou v rozporu s původním zadáním.
6. Dodavatel se zavazuje dokončit předmět díla v termínu do dvou měsíců od finálního
schválení grafického návrhu Objednatelem a po obdržení všech podkladů od Objednatele.
7. Po dodání díla má Objednatel právo vyslovit k dílu své připomínky a pokud jsou v rozporu s
odsouhlaseným zadáním je Dodavatel povinen je bez odkladu opravit. Pokud jsou tyto
připomínky nad rámec původního zadání, je oprávněn Dodavatel za zapracování těchto
připomínek požadovat finanční odměnu.
8. Po finálním schválení díla ze strany Objednatele je povinen Dodavatel dílo nahrát na
dohodnutý datový prostor a doménu Objednatele, nebo dle dohody ho předat odpovídajícím
způsobem.

5. SOUČINNOST
1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne Objednatel Dodavateli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle 1. bodu 5. odstavce neovlivní kvalitu plnění
předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění.
3. Součinností se rozumí zejména reakce na emailové dotazy a zprávy v termínu maximálně
čtyři dny. Při porušení tohoto termínu ze strany Objednatele není schopen Dodavatel dodržet
termín dodání díla dle odstavce 4 této smlouvy a tento závazek Dodavatele se tímto
prodlužuje o dobu maximálně 3x delší než je prodleva Objednatele s odpovědí Dodavateli.
4. Pokud Objednatel nereaguje na Dodavatelovy e-mailové zprávy a otázky po dobu delší než
dva měsíce, pak:
v případě, že se tak děje před dodáním první verze díla Objednateli má právo Dodavatel od
smlouvy odstoupit a vyžadovat po Objednateli proplacení poměrné části díla, které bylo
vyhotoveno, minimálně však 50% z ceny díla.
v případě, že se tak děje po dodání první verze díla Objednateli má se dílo za dokončené a
předané Objednateli s tím, že Objednatel k němu nemá žádných připomínek. Dodavatel má
nárok požadovat 100% proplacení ceny díla. Za zpracování následných připomínek k dílu má
Dodavatel právo požadovat finanční odměnu.
1. Technické požadavky bude Dodavatel přijímat pouze z kontaktního a komunikačního mailu
uvedených v objednávce.

6. LICENČNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel je vlastníkem díla.
2. Objednatel se zavazuje využívat dílo pouze pro vlastní potřebu a k účelu, ke kterému bylo
vytvořeno a administrovat dílo pouze přes uživatelské rozhraní RS.
3. Objednatel se zavazuje, že nebude dílo dále kopírovat a šířit dalším subjektům.
4. Objednatel se zavazuje, že pokud nebude mít písemný souhlas od Dodavatele, tak dílo
nepodrobí žádným neodborným úpravám, nebude v díle provádět žádné programátorské
zásahy a nebude ho jakkoli sám upravovat či měnit a že se nebude nijak snažit o vniknutí do
zdrojových kódů, databází a pomocných systému RS, nebude se RS snažit používat
nestandardním způsobem a to i za předpokladu, že by se jednalo o bezpečnostní, nebo
vývojářskou chybu, která by takové nestandardní používání umožňovala.
5. V případě, že Objednatel provede programátorský zásah do díla sám bez souhlasu a
asistence Dodavatele, nebo v rozporu s některým bodem této smlouvy, ztrácí nárok na
jakoukoli další podporu, servis, záruku, kvalitu a funkčnost díla ze strany Dodavatele.
6. Dodavatel má nárok na uvedení tvůrčího podpisu do zápatí díla s odkazem na web
Dodavatele.

7. PLATNOST SMLOUVY
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Součástí této smlouvy je i objednávka, která má s touto smlouvou navzájem párovaná čísla.

8. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY
1. V případě že Objednatel není spokojen ani se třetí grafickou úpravou, kterou Dodavatel
provedl a nesouhlasí ani s možným navýšením ceny díla za další grafické práce nad původní
rámec smlouvy, nebo pokud Objednatel prokazatelně způsobuje neopodstatněné
nepříjemnosti Dodavateli a jeho personálu má právo Dodavatel smlouvu vypovědět. V
takovém případě se smluvní strany dohodly, že za již provedené práce obdrží Dodavatel
odpovídající odměnu, minimálně však 50% z ceny díla.
2. Dodavatel má právo vypovědět smlouvu, pokud Objednatel neplní podmínky vyplývající z
této smlouvy. Dodavatel má nárok v takovém případě na kompenzaci všech vzniklých škod
ze strany Objednatele, které jsou předmětem této smlouvy.
3. Objednatel má právo vypovědět smlouvu, pokud Dodavatel prokazatelně neplní podmínky
vyplývající z této smlouvy.
4. Objednatel má právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu. V takovém případě Dodavatel
může požadovat doplacení celé částky za tvorbu díla a je povinný předat dílo v takovém
stavu v jakém je v době vypovězení této smlouvy.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GENERÁLNÍ SOUHLAS
1. Objednatel souhlasí s tím, že Dodavatel zpracovává osobní údaje poskytnuté v souvislosti se
samotným poskytováním vyžádaných služeb na základě smluvního vztahu pro účely smlouvy
o tvorbě webu a jeho provozu a splnění povinností vyplývajících ze školského zákona,
účetních, daňových a dalších právních předpisů souvisejících s činností školy.
2. Objednatel souhlasí s tím, že Dodavatel bude umisťovat na webových stránkách Objednatele
poskytnuté fotografie nebo videozáznamy, které škola pořizuje v průběhu vyučování a
dalších akcích školy, tyto materiály jsou touto formou následně používány k prezentaci a
reklamní propagaci školy.
3. Za případný souhlas nebo nesouhlas se zveřejněním fotografií žáka na webových stránkách
školy a školních profilech na sociálních sítích nese odpovědnost Objednatel. Zveřejňované
fotografie a videosoubory jsou pečlivé vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty
žáka.
4. Za předpokladu dodržení všech dohodnutých podmínek souhlasí Objednatel s poskytnutím
informací pro zajištění smluvních nebo zákonných povinností právnickým osobám, které jsou
v pozici zpracovatelů pro Dodavatele. Se zpracovateli má Dodavatel uzavřené písemné
smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
5. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud Dodavateli takovou
povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán
oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
6. Za správnost poskytnutých údajů, kontrolu, oprávnění nakládání s informacemi a jejich
uchovávání (bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření) odpovídá Dodavatel.
7. Tento generální souhlas je v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o Ochraně osobních údajů
(GDPR).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám (s vyjímkou
zřizovatele, či jiné oprávněné osoby) žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu,
které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy.
2. Po dobu 1 měsíce od předání díla bude Dodavatel odstraňovat všechny závady související s
jeho plněním, a to započetím opravných prací do 24 hodin po jejich nahlášení.
3. Po předání díla se kopie díla nahrává na datový prostor např. externí disk, flash disk, nebo
datový prostor na serveru, který se fyzicky, nebo mailem předává Objednateli jako
hmatatelný produkt, který je předmětem této smlouvy.
4. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s
ní se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ve znění pozdějších
novel a předpisů, předpisů souvisejících a další příslušnou legislativou v platném znění.
5. Objednatel souhlasí v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném
znění, se zpracováním osobních údajů pro potřeby Dodavatele.

V Kladně 12.02.2019
Objednatel:

Dodavatel:

