
číslo smlouvy objednatele: SITMP:2019/SITMP/0075 
Číslo smlouvy poskytovatele: ZM/2019/SITMP/0001 

 

 

 

Smlouva o poskytování služeb 

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 
se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň 
IČ: 663 627 17 
bankovní spojení: xxx 
Jednající: Ing. Luděk Šantora, ředitel 
Dále pro účely této smlouvy jako objednatel 

a 

Zdeněk Malík, podnikatel, fyzická osoba 
se sídlem: Jiráskova 743, 333 01 Stod 
IČ: 07985479 
bankovní spojení: xxx 
Dále pro účely této smlouvy jako poskytovatel 

objednatel a poskytovatel dále též společně označování jako smluvní strany nebo účastníci smlouvy 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník tuto Smlouvu o poskytování služeb 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provádět odborné činnosti, 

tedy poskytovat po dobu stanovenou touto smlouvou pro objednatele konzultační služby v 
oblastech: 
• Způsob řešení vizualizace událostí/stavů/modelů v prostředí Unity 
• Způsob navázání prostředí Unity (vizualizace) na existující prostředí GIS (města) a nástroje 

typu ArcGis, atd. v kterých je prováděno modelování procesů/událostí které mají dopad 
na chod města (povodně, hluk, doprava, atd.) 

• Specifikace potřebných dat pro modelování/vizualizaci (návaznost na 3D model) 
® Identifikace vizualizací na základě existujících dat z prostředí města, na základě potřebnosti 
pro chod a provoz města ® Ověřování/realizace dílčích vizualizací v prostředí Unity 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo veškerých výsledky a výstupy z konzultačních 
služeb, (které budou poskytovatelem na základě této smlouvy vytvořeny a předány ať již 
fyzicky nebo elektronicky objednateli), dnem předání těchto výsledků či výstupů přechází na 
objednatele. 

1.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje vyvinout součinnost nejméně v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou a dále se zavazuje zaplatit poskytovateli dohodnutou odměnu (cenu). 

2. MÍSTO PLNĚNÍ 
Místem plnění je sídlo poskytovatele ev. po dohodě oprávněných osob sídlo objednatele. 
Smluvní strany se dohodly, že veškerá osobní jednání budou vedena v sídle objednatele. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY, SOUČINNOST A KOMUNIKACE 
3.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu ve věcech technických. 

3.1.1. oprávněné osoby objednatele: 
Ing. Tomáš Krblich, email: xxx 

3.1.2. oprávněné osoby poskytovatele 
Zdeněk Malík, tel: xxx 



číslo smlouvy objednatele: SITMP:2019/SITMP/0075 
Číslo smlouvy poskytovatele: ZM/2019/SITMP/0001 

 

3.2. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy stanovené v záhlaví této 
smlouvy, nebo prostřednictvím oprávněných osob. 

3.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy, nebo oprávněné osoby ve věcech 
technických budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat. 

3.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění této Smlouvy. 

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

3.6. Objednatel se zavazuje umožnit Poskytovateli přístup na místo plnění tak, aby byl 
Poskytovatel schopen řešit požadavky Objednatele. 

4. CENA 
4.1. Cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran takto: 

4.1.1. Cena za 1 den práce poskytovatele (tj. 1. MD) 6 000,- tis Kč, bez DPH 
4.1.2. Maximální a nepřekročitelná cena plnění (tj. předmětu smlouvy dle bodu 1. 

činí 480 000,- Kč bez DPH (tj. 80 MD) 
Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i materiál, dopravné a další veškeré náklady, které 

poskytovatel vynaloží ke splnění předmětu této smlouvy 4.9. Zaplacením ceny je splněn závazek 
objednatele vůči poskytovateli. 

5. FAKTURACE A PLATBA 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Poskytovatel je oprávněn fakturovat objednateli měsíčně, nejdříve vždy 

5.2.1. První pracovní den měsíce následujícího po účinnosti smlouvy 
5.2.2. Součástí každé faktury musí být výkaz počtu MD poskytovatele se specifikací 

činností provedených poskytovatelem (výkaz práce) podepsaný 
poskytovatelem, odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou objednatele 

5.3. Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu objednateli. 

5.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
5.5. Překročení cen je možné pouze zákonnou změnou sazeb DPH. 
5.6. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných předpisů platných na území České republiky, a dále číslo této 
smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, případně bude-li neúplná či 
nesprávná, je objednatel oprávněn ji (resp. její kopii) ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či 
doplnění. Ode dne doručení nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Úhradou ceny se pro 
účely této smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu objednatele. 

5.7. Poskytovatel je oprávněn fakturovat objednateli v písemné, tedy v tištěné podobě, nebo v 
podobě elektronické. Písemná faktura se doručuje na adresu objednatele. Elektronická 
faktura se doručuje elektronicky na e-mailovou adresu: xxx 

5.8. Poskytovatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad 
považován za neúplný a objednatel vyzve poskytovatele kjeho doplnění. Do okamžiku 
doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového 
dokladu. 

5.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o poskytovateli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku 
zveřejnění ponížit všechny platby poskytovateli uskutečňované na základě této smlouvy o 
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příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto poskytovateli nevyplacené 
částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 
235/2004 Sb. 

6. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
6.1. Poskytovatel se zavazuje respektovat a dodržovat pokyny objednatele. 
6.2. Objednatel se zavazuje, že bude spolupracovat s poskytovatelem na řešení a předcházení 

problémům, tj. umožní přístup k zařízením, bude dodržovat pokyny poskytovatele, poskytne 
poskytovateli veškerou možnou a potřebnou součinnost, apod. 

6.3. Poskytovatel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytované činnosti. 
6.4. Poskytovatel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím 

z právních předpisů či příslušných technických norem, které se na plnění vztahují. 
6.5. Objednatel se zavazuje platit za službu v řádném termínu. 

7. ÚPRAVA PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
7.1. Touto Smlouvou předává poskytovatel objednateli oprávnění k výkonu práva užít způsobem 

neomezeným veškeré výstupy dle této smlouvy, které poskytovatel předá objednateli dle 
této Smlouvy, a které budou mít charakter autorského díla. 

7.2. V případě, že výsledkem předmětu smlouvy předaného poskytovatelem objednateli podle 
této Smlouvy bude dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona, nabývá Objednatel 
licenci k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem (včetně příslušné 
dokumentace), a to ode jeho předání poskytovatelem objednateli 

7.3. Licence podle této Smlouvy je poskytována jako trvalá (na dobu trvání majetkových práv 
autora), nevýhradní, ke způsobu a místu užití dle potřeb objednatele a v rozsahu (věcném i 
množstevním) podle potřeb objednatele. Výsledek činnosti, jež je předmětem Úpravy nebo 
Vynucené změny ale není Poskytovatel oprávněn poskytnout jiným osobám než Objednateli. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že pro účely licenčního ujednání dle této Smlouvy se nepoužije 
ustanovení § 2370 občanského zákoníku. 

7.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout licenci (podlicenci) tak, jak je uvedeno v 
této Smlouvě. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU, ZÁRUKA 
8.1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. 
8.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů. 
Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím 
subdodavatele.  
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V Plzni dne  1.4.2019 
Ing. Luděk Šantora, ředitel 

Zdeněk Malík podnikatel, 
fyzická osoba 

8.3. Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět plnění této Smlouvy v souladu s příslušnými 
právními předpisy a s maximální péčí a v kvalitě odpovídající jeho odborným znalostem a 
zkušenostem, kterou lze od něho vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat. 

8.4. Smluvní strana, která poruší svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit 
škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné 
nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním 
případě. 

9. OCHRANA INFORMACÍ 
9.1. Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty 

druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislostí s plněním této Smlouvy, jako s obchodním 
tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření 
zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 

10. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
10.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019. Nabývá platnosti dnem podpisu 

poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
10.2. Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu: 

10.2.1. Dohodou smluvních stran. 
10.2.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu písemně bez 

uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ 
11.1. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
11.2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně 

dohodou. 
11.3. Pokud se případný spor z této Smlouvy nepodaří vyřešit smírně, všechny spory vznikající z této 

Smlouvy a v souvislosti s ní přitom budou rozhodovány soudy. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 
12.2. Poskytovatel souhlasí stím, že objednatel zveřejní zákonným způsobem celý obsah této 

smlouvy 
12.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
12.4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
12.5. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli a shledali, že byla sepsána podle jejich 

pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyla ujednána v tísni, za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují 


