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SMLOUVA O DÍLO 
 „Elektronická finanční kontrola“  

Č.j.: R-05/13-2019 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje  

IČO:   27253236 

se sídlem:  Máchova 400, 256 01 Benešov 

zastoupen:  MUDr. ROMAN MRVA, předseda představenstva 

bankovní spojení:  PPF banka a.s.  

číslo účtu:  2014310033/6000 

dále také jako „objednatel“  

a 

DYNATECH s.r.o. 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod 

spisovou značkou C 28196 

IČO:   25501003 

DIČ:   CZ25501003 

se sídlem:  Brno, Londýnské nám. 853/1, 63900 

zastoupen:  Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  19-9090420287/0100 

dále také jako „zhotovitel“ 

 objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“. 
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Čl. 1.   Úvodní ustanovení 

1.1.  Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Elektronická finanční kontrola“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou objednatelem jako 
zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“). 

1.2.  Účelem této smlouvy je dodání kompletních dodávek a služeb k realizaci a naplnění účelu 
veřejné zakázky, který vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace“). 

1.3.  Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání veřejné zakázky a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena 
ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace. 

1.4.   Předmět smlouvy (dílo) je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu „IT 
projekty II: Modernizace a rozvoj NIS Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice 
Středočeského kraje“, Výzva č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a 
infrastruktura II.“, specifický cíl 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“, reg. číslo projektu 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005622 (dále jen „Projekt“). Z tohoto důvodu:  

a) je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;  

b) zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn poskytnout veškeré 
dokumenty související s realizací díla (včetně nabídky zhotovitele z veřejné zakázky);  

c) zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla (veřejné 
zakázky) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029;  

d) zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů; 

e) zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami pro čerpání předmětné dotace zveřejněné 
na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/dokumenty, které musí 
zhotovitel splňovat v rámci dotačního programu. K plnění podmínek dotace je zhotovitel 
povinen poskytovat objednateli potřebnou součinnost, lze-li to po něm spravedlivě 
požadovat.  
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Čl. 2.  Předmět smlouvy 

2.1. Předmět plnění:  
Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a implementace informačního systému pro 

optimalizaci a elektronizaci schvalovacích procesů, zajištění auditní stopy oběhu účetních dokladů 
(workflow), integrace oběhu účetních dokladů se stávajícím ekonomickým informačním systémem 
FEIS společnosti ARBES Technologies s.r.o. a spisovou službou. Součástí předmětu plnění je také 
zavedení finančního plánu příjmů a výdajů s vazbou na rezervaci a čerpání finančních prostředků. 
Součástí řešení je dále manažerský informační systém umožňující prostřednictvím předdefinovaných 
indikátorů a reportů sledovat stav a plnění finančního plánu, výkon schvalovacích procesů a 
identifikovat rizika či nesrovnalosti spojené se schvalováním účetních dokladů. 

2.2. Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele: 

2.2.1. Dodávka licencí, implementace jednotlivých částí díla, testovací provoz a předání do 
řádného užívání. 

2.2.2. Pro výše uvedený rozsah plnění: 

• provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj 

• úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele 

• zaškolení odborného personálu objednatele 

2.2.3. Dále je předmětem plnění dodávka 

• dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu 

• dalších licencí potřebných pro provoz jednotlivých částí díla 

• listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu 

2.2.4. Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 – Technická specifikace a příloze č. 2 - 
Technická specifikace zhotovitele. 

2.2.5. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, která nejsou přímo uvedena v přílohách č. 1 a č. 
2 této smlouvy, ale jejichž realizace je nezbytná pro provedení díla tak, aby dílo splnilo 
svůj účel. 

2.3. Vzdálený přístup do prostředí objednatele 

2.3.1. Předmětem této smlouvy je dále i zajištění a sjednání podmínek vzdáleného přístupu 
zhotovitele bez aktivní účasti objednatele do prostředí objednatele za účelem plnění této 
smlouvy. 
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2.3.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli vzdálený přístup k informačním systémům a 
aplikacím uvedeným v předmětu plnění této smlouvy nejpozději do 5 dnů ode dne 
uzavření této smlouvy. 

Čl. 3.   Doba a místo plnění 

Plnění díla bude zahájeno bez odkladu po uzavření této smlouvy. 

3.1.  Plnění předmětu díla této smlouvy bude dokončeno jeho řádným zhotovením ze strany 
zhotovitele a řádnou a bezvýhradnou akceptací ze strany objednatele, a to nejpozději do 
28. 6. 2019.  

3.2.  Závazný harmonogram plnění včetně dílčích milníků je obsažen v příloze č. 4 této smlouvy 
– Harmonogram plnění. 

3.3.  Místem plnění díla je sídlo objednatele na adrese Máchova 400, 256 30 Benešov. 

Čl. 4.   Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad. 

4.1.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela 
naplněn předmět a účel smlouvy. 

4.1.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku 
při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. 

4.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými 
pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit 
provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že 
objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu 
takového přerušení má zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené náklady. 

4.1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy 

vztahující se k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, postupovat s náležitou 

odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy 

objednatele.  

4.1.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, 

bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí a interní směrnice 

upravující zejména pohyb na pracovištích objednatele. Pokud porušením těchto předpisů 
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zhotovitelem nebo jeho poddodavateli vznikne škoda, nese veškeré související náklady 

zhotovitel. 

4.1.7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla. 

4.1.8.  Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé 
vady a dílo prováděl řádným způsobem. 

4.1.9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny objednatele. 

4.1.10. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele 
protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4.2. Součinnost 

4.2.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování 
pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a 
bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných 
kontrolních dnech a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci vazeb. 

4.2.2. Rozsah součinnosti bude odsouhlasen mezi smluvními stranami do 10 dnů po uzavření 
této smlouvy, včetně termínů jejího poskytování. 

4.2.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má 
objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle 
svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za 
nedodržení termínů. 

4.2.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován 
pouze v případě, pokud byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace. 

Čl. 5.   Cena díla 

5.1.  Cena za zhotovení díla představuje objednatelem akceptovanou nabídkovou cenu 
předloženou zhotovitelem v nabídce na veřejnou zakázku. 

5.2.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, 
poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu 
plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu 
smlouvy. 

5.3.  Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení díla 
specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí celkem částku 
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3 092 760 Kč včetně DPH, přičemž 

cena bez DPH činí 2 556 000 Kč 

sazba DPH činí 21 % 

výše DPH činí 536 760 Kč 

5.4.  Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.  

5.5.  Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.  

5.6.  Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.7.  Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.8.  Sjednaná celková cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez 
DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

Čl. 6.   Platební podmínky 

6.1.  Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

6.2.  Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádná realizace předmětu díla 
nebo jeho části definovaného v čl. 2 této smlouvy. 

6.3.  Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu 
díla nebo jeho části (akceptační protokol). 

6.4.  Faktury musí obsahovat název a registrační číslo projektu Název projektu: „IT projekty II: 
Modernizace a rozvoj NIS Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice 
Středočeského kraje“, reg. číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005622. 

6.5.  Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla 
objednatele.  

6.6.  Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění). 

6.7.  Faktura musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené 
v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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6.8.  Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými 
účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku 
objednatele v souladu s těmito právními předpisy. 

6.9.  V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v 
něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opravené faktury – daňového dokladu.  

6.10.  Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. 
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.11.  Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného plnění stane, na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné 
výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s 
tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se 
výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Čl. 7.   Předání díla 

7.1.  Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo řádným a včasným dokončením díla 
v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli. 

7.2.  Předání a převzetí jednotlivých částí díla a díla jako celku je podmíněno provedením 
akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“. Podmínky akceptačního řízení 
jsou podrobně uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy – Akceptační řízení. 

7.3.  Objednatel prohlašuje, že převezme dokončené dílo a jeho části bez zjevných vad, 
nedodělků a podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném 
případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení 
ceny díla. 

7.4.  Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností jednotlivých 
částí díla dle specifikace díla uvedené v čl. 2 této smlouvy. Plnění bude potvrzeno 
podpisem protokolu o předání objednatelem. Součástí protokolu o předání je 
jednoznačná identifikace předávaného díla a jeho částí. 

7.5.  Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli.  

7.6.  Místem předání díla je sídlo objednatele. 
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7.7.  Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva 
z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele. 

Čl. 8.   Záruka za dílo 

8.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 let. Dílo dle této smlouvy bude ke 
dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou. 

8.2.  Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho 
vlastnosti požadované objednatelem. 

8.3.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje 
o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po 
kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. 

8.4.  Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. 

8.5.  Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami 
provedení díla, jeho parametry a skutečným stavem díla. 

8.6.  Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bez odkladu po oznámení vady 
objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem, 

b) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 
nedodělků, 

c) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla,  

d) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či 
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 

8.7.  Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu 
neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu. 

8.8.  Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 
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Čl. 9.   Licenční ujednání 

9.1.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
tak poskytuje objednateli licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené 
autorské dílo. 

9.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 

➢ nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, 
nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v 
souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla 
objednatelem, 

➢ licenci neomezenou územím výkonu působnosti objednatele, 

➢ licenci co do rozsahu oprávněného počtu uživatelů k užívání informačního systému a 
jeho jednotlivých oblastí neomezenou, nestanoví-li příloha č. 2 této smlouvy jinak pro 
konkrétní části díla; 

➢ neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; 

➢ licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu; 

➢ licenci, kterou není objednatel povinen využít. 

9.2.1. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla 
poddodavatelem.  

9.2.2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 

9.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla 
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí 
části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku 
porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle 
odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím 
objednateli vzniknou. 

9.3. Zhotovitel uděluje objednateli 

➢ oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
upravovat, zpracovávat, měnit jeho název, 
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➢ oprávnění dílo spojit s dílem jiným a s dílem dále pracovat za účelem jeho dalšího 
rozvoje a používání. 

9.3.1. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění 
poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, tj. 
cena za poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s případnou aktualizací licence. 

9.4. Licence k datům 

Veškerá data zpracovávaná nejen objednatelem v informačním systému jsou daty 
objednatele a o nakládání s nimi rozhoduje výhradně objednatel. 

Čl. 10.  Odpovědnost za škodu 

10.1.  Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této smlouvy.  

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

 

Čl. 11. Vzdálený přístup do prostředí objednatele 

11.1.  Vzdálený přístup je poskytován výhradně zhotoviteli a nelze ho dále převádět na jinou 
osobu nebo osoby. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této 
smlouvy. 

11.2.  Zhotovitel se zavazuje, že vzdálený přístup k informačním systémům a aplikacím v 
prostředí počítačové sítě objednatele na základě této smlouvy bude využívat jen za 
účelem dodávky těchto informačních systémů a aplikací a poskytování služeb uvedených v 
této smlouvě a samostatné smlouvě o servisní podpoře k předmětnému informačnímu 
systému. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

11.3.  Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci svých práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy tak, aby v počítačové síti objednatele nezpůsobil poškození, ztrátu nebo odcizení 
dat. Pokud by se tak stalo, zavazuje se na vlastní náklady takto vzniklé závady odstranit v 
co nejkratším termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů. 

11.4.  Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do 
kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi v plně v souladu s 
příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. Smluvní strany se v 
případě kontaktu s osobními údaji, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke 
Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů musí 
být zahrnuta do bezpečnostní dokumentace tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
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nebo nahodilému přístupu k osobním údajům v systému, k jejich zneužití, změně, zničení 
či ztrátě. 

11.5.  Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu poskytování plnění dostane do 
kontaktu s údaji objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje žádným 
způsobem nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit, ztratit či znehodnotit. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen 
provoz pracovišť objednatele. 

11.6.  Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto 
článku o ochraně osobních údajů a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

 

Čl. 12. Sankční ujednání 

12.1.  Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení 
po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky. 

12.2.  Nesplní-li zhotovitel svůj závazek předat dílo v termínu sjednaném touto smlouvou, je 
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané 
ceny plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení, až do řádného dokončení a 
předání celého díla a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

12.3.  Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky 
vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění 
za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje 
takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

12.4.  Nesplní-li zhotovitel řádně podmínky projektového řízení zejména v případě zápisů ze 
schůzek a pracovních jednání, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ takového pochybení a to i opakovaně. 

12.5.  Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek vyplývající ze vzdáleného přístupu na základě této 
smlouvy, zejména v oblasti odstranění vzniklých závad v souvislosti s jeho vzdáleným 
přístupem do počítačové sítě objednatele, zavazuje se uhradit objednateli nutné náklady 
spojené s uvedením počítačové sítě do původního stavu a navíc se zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný a prokázaný případ porušení 
povinnosti spojené se vzdáleným přístupem do počítačové sítě objednatele. 

12.6.  Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ve stanovené lhůtě, je oprávněn objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- za každý započatý den 
prodlení až do dne předložení pojistné smlouvy. 
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12.7.  V případě, že v důsledku jednání zhotovitele spočívajícího v porušení jeho povinnosti 
chránit osobní údaje dle čl. 11 této smlouvy bude objednateli uložena sankce Úřadem na 
ochranu osobních údajů, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 130% 
finanční výše sankce uložené Úřadem na ochranu osobních údajů za každý jednotlivý 
případ. 

12.8.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé 
škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené. 

12.9.  Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč bez 
DPH. 

12.10.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

12.11.  Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst formou jednostranného zápočtu proti 
jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu úhrady ceny plnění dle této 
smlouvy, kterou zhotovitel uplatnil nebo uplatní vystavením faktury. 

 

Čl. 13. Ukončení smlouvy 

13.1.  Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
musí být písemná.  

13.2.  Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti jednou ze 
smluvních stran, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto 
smlouvou nebo občanským zákoníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

13.3.  Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele 
považují: 

a) dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění, 

b) prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a 
nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o prodlení 
s plněním závazku. 

13.4.  Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele 
považují prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla delší než třicet (30) kalendářních 
dnů. 

13.5.  Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této 
smlouvy, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. 
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13.6.  Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, 
záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu (škoda může 
spočívat i v nákladech vynaložených objednatelem na realizaci nového zadávacího řízení) 
a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

13.7.  V případě odstoupení od smlouvy tato zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní 
straně. Smluvní strany si vrátí již poskytnutá plnění, není-li touto smlouvou stanoveno 
jinak. Objednatel má právo rozhodnout, zda si ponechá rozpracované dílo nebo jeho část. 
V případě, že si objednatel rozpracované dílo nebo jeho část ponechá, má zhotovitel 
nárok na poměrnou část ceny odpovídající poměrné části zhotoveného díla, kterou si 
objednatel ponechá. V případě, že objednatel nebude mít zájem ponechat si rozpracované 
plnění, má zhotovitel, nebude-li se jednat o odstoupení od smlouvy z důvodu porušení 
povinností zhotovitele, nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na provedení 
daného plnění do doby doručení odstoupení od smlouvy, výše náhrady těchto nákladů 
však nesmí být vyšší, než by byla 1/2 výše ceny předmětného plnění ponížená dle 
předchozí věty.  

13.8.  Smlouvu lze také ukončit písemnou dohodou smluvních stran k dohodnutému datu s tím, 
že v dohodě bude rovněž řešeno vypořádání smluvních stran. 

Čl. 14. Ostatní ustanovení 

14.1.  Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající 
nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14.2.  V případě zjištění rozporu technické specifikace objednatele (zadavatele) uvedené 
v příloze č. 1 a technické specifikace zhotovitele (technického řešení) uvedené v příloze č. 
2 se uplatní, není-li uvedeno v této smlouvě jinak, technická specifikace objednatele tj. 
příloha č. 1 – Technická specifikace. 

14.3.  Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane 
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným 
závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a 
ekonomickému účelu. 

14.4.  Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této 
smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z 
pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen objednateli 
takovou smlouvu (případně pojistný certifikát) předložit do 14 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy.  
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14.5.  Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění díla o stavu prací na díle 
včetně kontroly jakosti díla nebo jeho částí a zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit 
podmínky, přičemž případné náklady nese zhotovitel.  

14.6.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele 
o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy. 

14.7.  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně 
prováděcího projektu a předávacích protokolů) opatřit povinnou vizuální identitou 
projektu, je-li tato vyžadována pravidly dotace. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření 
smlouvy je s těmito pravidly seznámen.  

14.8.  Minimálně dva členové realizačního týmu zhotovitele se musí zúčastnit pravidelných 
kontrolních dní v sídle objednatele dle pokynu objednatele, které budou probíhat 
minimálně jednou za měsíc ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti. Objednatel může dle 
aktuální potřeby frekvenci konání těchto kontrolních dní upravit. 

14.9.  Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících 
se předmětu smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho pokyny 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Účast na těchto jednáních není považována 
za technickou podporu, údržbu, poradenství ani konzultaci a zhotoviteli za takové jednání 
nenáleží odměna. 

14.10.  Zhotovitel je povinen z každého jednání či kontrolního dne týkajícího se plnění předmětu 
smlouvy vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, který bude poté 
ve formátu *.DOC nebo *.DOCX předán objednateli k odsouhlasení a následně podepsán 
zástupci objednatele i zhotovitele. Každý ze zápisů bude obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo konání, seznam přítomných či 
omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných úkolů, závěrů z jednání či 
kontrolního dne a popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání či předchozím 
kontrolním dni. Každý ze zápisů bude dále obsahovat název projektu, registrační číslo 
projektu a prvky povinné publicity. 

14.11.  Objednatel je povinen ve smyslu zákona o registru smluv a ZVZ uveřejnit text smlouvy 
uzavřené se zhotovitelem, včetně jejích příloh, případných změn a dodatků a dále 
skutečně uhrazenou cenu. Zhotovitel s uveřejněním souhlasí v plném rozsahu. Souhlas 
zhotovitele se vztahuje také na uveřejnění předmětných dokumentů a informací 
objednatelem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

14.12.  Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby spolupracovat se stávajícími dodavateli 
informačních systémů objednatele, a to tak, aby došlo k bezproblémové migraci databází, 
resp. nezávadovému přechodu na informační systém, který je předmětem díla dle této 
smlouvy a nebyl tak jakýmkoliv způsobem ohrožen běžný provoz objednatele.     
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14.13.  Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednavateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako závažné 
porušení této smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.  Za 
porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu 
škody. 

14.14.  Nebude-li jakákoli sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy 
k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, 
bude tento spor rozhodován s konečnou platností u příslušného obecného soudu České 
republiky.  

 

Čl. 15. Bankovní záruka 
15.1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany zhotovitele za kvalitu provedení 

díla, za řádné provádění následných služeb poskytování servisní podpory a na plnění 
smluvních podmínek k odstraňování záručních vad včetně řádné úhrady případných 
smluvních pokut. 

15.2. Bankovní záruku doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
oprávněným peněžním ústavem ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní 
záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž vystavitel 
bankovní záruky se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného 
(objednatele).  
Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
a) výše zajištěné částky 100.000,- Kč, 
b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14ti dnů ode dne podpisu této 

smlouvy, 
c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu pěti let ode dne předání díla,  
d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 
povinen, neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných 
ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen. 

 
15.3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která 

odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči 
objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním 
zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

15.4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany vystavitele bankovní záruky jako povinného.  

15.5. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí pěti let od protokolárního předání 
díla, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 
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15.6. Zhotovitel může zvolit formu poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky na 
účet objednatele. 

15.7. V případě, že zhotovitel požadavek objednatele na poskytnutí bankovní záruky 
v požadovaném rozsahu nesplní, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od plnění této 
smlouvy s okamžitou platností bez jakýchkoliv sankcí.  

Čl. 16.  Závěrečná ustanovení 

16.1.  Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech změnách 
v adresách, telefonních číslech apod. Komunikace smluvních stran bude probíhat 
písemně. Za písemnou formu se považuje i prostá elektronická pošta (e-mail). 

16.2.  Doplnit a změnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Změny smlouvy lze provést výhradně v souladu se 
ZVZ. 

16.3.  Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

16.4.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden 
stejnopis smlouvy obdrží zhotovitel a dva stejnopisy smlouvy objednatel.   

16.5.  Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí právním řádem ČR, 
zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona. 

16.6.   Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, že si ji 
před jejím podpisem přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. 

16.7.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Technická specifikace  
Příloha č. 2 – Technická specifikace zhotovitele 
Příloha č. 3 – Specifikace všech nutných licencí  
Příloha č. 4 – Harmonogram plnění předmětu díla 
Příloha č. 5 –  Akceptace výsledků poskytovaného plnění (akceptační řízení) 

 
Za objednatele      Za zhotovitele 
V Benešově dne     V Brně dne  

       

28.05.2019

X

Mgr. Miloslav Kvapil

jednatel společnosti DYNATECH s.r.o.

Podepsal(a): Mgr. Miloslav Kvapil  
MUDr. ROMAN MRVA     Mgr. Miloslav Kvapil, jednatel 
předseda představenstva     DYNATECH s.r.o. 

 


