
Smlouva o vývoji, úpravě a údržbě software 
Čj. MJ-SML/0558/2019

TATO SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA") BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A
ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI 

Oscar Senior s.r.o.

Sídlo: Štefánikova 696/7, 790 01 Jeseník

Za kterou jedná: Ing. Tomáš Posker

IČ: 05793131

Telefon: 603 186 554

E-mail: tomas@oscarsenior.com 

dále jako "Zhotovitel"

Město Jeseník

Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Zastoupené Lubomírem Věstinským, vedoucím OIT

IČ: 00302724

ISDS: vhwbwm9

E-mail: posta@mujes.cz

dále jako „Objednatel"

(Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany" a každý jednotlivě jako „Smluvní strana")

1. Úvodní ustanovení, předmět a účel smlouvy

1.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje vytvořit pro Objednatele Dílo. Obsah, způsob
vytvoření, forma a jiné požadované vlastnosti Díla jsou uvedeny v příloze č.1. („Specifikace SW
služby Senior Taxi“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
1.2.1. Úprava platformy Oscar Senior dle specifikace uvedené v příloze č.1., která je nedílnou

součástí této Smlouvy.
1.3. Vytvoření Díla podle této smlouvy zahrnuje veškeré úkony Zhotovitele směřující  k vytvoření

Díla.
1.4. Objednatel tímto objednává u Zhotovitele vytvoření Díla, Zhotovitel tuto objednávku přijímá a

zavazuje se Dílo pro Objednatele vytvořit.  Objednatel se zavazuje za vytvoření Díla zaplatit
Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.5. Dílo bude vytvořeno za účelem užití v rámci služby Senior Taxi města Jeseník.
1.6. V této Smlouvě „Předmět licence" znamená počítačový program s názvem Oscar Senior (dále

také jako "OS") , jehož autorem a distributorem je Zhotovitel.
1.7. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli servisní a technickou

podporu předmětu Díla ve lhůtách a rozsahu uvedeném dále v této smlouvě a Odběratel se za
poskytnutý další servis zavazuje dodavateli platit dohodnutou cenu.

2. Vytvoření Díla

2.1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo řádně a provést je v souladu s touto Smlouvou a pokyny
Objednatele, a to v kvalitě odpovídající účelu, pro který se Dílo vytváří.

2.2. Zhotovitel  je  povinen dodat  Dílo bez právních a jiných vad. Zhotovitel  je oprávněn využívat
služeb  subdodavatelů.  Jakékoliv  povinnosti  Zhotovitele  ve  vztahu k  Objednateli  dané touto
smlouvou jsou tito subdodavatelé beze zbytku povinni respektovat. Odpovědnost za činnost
subdodavatelů nese výhradně Zhotovitel vůči Objednateli, jakoby tuto činnost vykonával sám.

2.3. Veškeré  podklady  k  realizaci  Díla  či  jiné  písemnosti  budou  předány  nebo  zaslány
prostřednictvím elektronické pošty nebo předány osobně na základě předávacího protokolu.

2.4. Objednatel  se zavazuje  poskytnout  Zhotoviteli  řádně a včas veškerou součinnost  nutnou k
řádnému zajištění dodávání jednotlivých fází Díla, zejména:
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2.4.1. Dodávat podklady nutné k vytvoření Díla;
2.4.2. Odsouhlasovat a korekturovat návrhy v dohodnutých termínech.

2.5. Po  dobu  prodlení  Objednatele  s  poskytnutím  součinnosti  není  Zhotovitel  v  prodlení  s
poskytováním plnění dle této Smlouvy.

2.6. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle této Smlouvy o více jak 30 dnů,
je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3. Předání a schválení Díla

3.1. Zhotovitel je povinen Dílo řádně vytvořit dle harmonogramu uvedeného v příloze č.1., která je
nedílnou součástí této smlouvy.

3.2. Objednatel  je  povinen  Zhotoviteli  sdělit,  zda  Dílo  příp.  fázi  Díla  schválil  či  vykazuje  vady,
nejpozději do 10 dnů od převzetí. Tím není dotčeno právo uplatnit vady i po schválení Díla.

3.3. Zhotovitel  splní  svůj  závazek provést Dílo řádným ukončením a předáním předmětu plnění
Objednateli.  K  předání  Díla  dojde  na  pracovišti  Objednatele  na  ul.  Karla  Čapka  1147
v Jeseníku, kancelář Oddělení informatiky, do 4 týdnů od podpisu smlouvy. Dílo se považuje za
dokončené ke dni  podpisu akceptačního protokolu  o úspěšném provedení  a schválení  Díla
(dále jen „Akceptace“) oběma smluvními stranami.

4. Odpovědnost za vady

4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti a kvalitu podle této smlouvy.
4.2. Dílo nesmí trpět právními ani jinými vadami.
4.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za právní bezvadnost Díla a tedy, že užitím Díla v souladu s

účelem a na základě této smlouvy zejména:
4.3.1. Nebudou porušena žádná práva třetích osob, zejména osobnostní či autorské právo;
4.3.2. Nebude porušen závazný právní předpis.

5. Licence

5.1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli k Dílu nevýhradní licenci, a to pro území města Jeseník,
na dobu trvání majetkových práv k Dílu (dále jako „Licence") podle článku 11. této smlouvy. 

5.2. Licence je poskytnuta ke všem funkčním verzím a jednotlivým modulům Díla.
5.3. Licence je udělena pro všechny způsoby užití.
5.4. Objednatel nemá právo udělit třetím osobám podlicenci(e).
5.5. Objednatel nemá právo postoupit Licenci bez souhlasu Zhotovitele.
5.6. Zhotovitel  prohlašuje,  že disponuje  veškerými  právy vyplývajícími  z  duševního vlastnictví  k

poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených.

6. Cena a platební podmínky

6.1. Cena za řádnou a včasnou realizaci Díla, za poskytnutí uživatelských práv podle článku 11.
této smlouvy činí celkem 44.000 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet čtyři tisíc korun českých) + DPH
(dále jen „Cena“). Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č.1., která je nedílnou součástí této
smlouvy.

6.2. Objednatel je povinen uhradit cenu za Dílo ve výši 44.000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc korun
českých) + DPH do 10 dní od Zhotovitelem předloženého řádného daňového dokladu,  jenž je
Zhotovitel  oprávněn předložit  nejdříve  v  den dodání  SW k pilotnímu  testování  v  souladu  s
časovým harmonogramem, který je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

6.3. Smluvní strany ujednávají, že Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci za úplatu.
6.4. Objednatel  se zavazuje  zaplatit  Zhotoviteli  za Licenci  cenu (dále jako „Odměna")  4.900 Kč

(slovy: čtyři tisíce devět set korun českých) za každý započatý měsíc  ode dne převzetí Díla do
konce  trvání majetkových práv k Dílu.
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6.5. Cena za Dílo i Odměna za Licenci se hradí bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního
účtu  Zhotovitele  číslo  115-4148650227/0100,  vedeného  u  Komerční  banky  v  Jeseníku,  na
základě Zhotovitelem zaslaného řádného daňového dokladu Objednateli se splatností 10 dnů.

7. Servisní a technická podpora

7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelné aktualizace SW Díla v závislosti na aktualizacích
produktu  Oscar  Senior.  Tyto aktualizace  jsou prováděny  zdarma a jsou započítány  v ceně
Licence.

7.2. Zhotovitel  se  zavazuje  poskytovat  technickou  a  servisní  podporu  Díla  v  souvislosti  s
poskytnutou licencí podle této smlouvy: 

7.2.1. Práce programátora či jiného pracovníka Zhotovitele na místě u Objednatele činí 1.500
Kč (slovy: tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu. 

7.2.2. Práce  programátora  či  jiného  pracovníka  Zhotovitele  přes  vzdálenou  podporu  činí
1.500 Kč (slovy: tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu. 

7.2.3. Cestovní výdaje činí 15 Kč (slovy: patnáct korun českých) za každý kilometr.
7.2.4. Čas programátora či jiného pracovníka strávený na cestě činí 500 Kč (slovy: pět set

korun českých) za hodinu.
7.3. V případě nefunkčnosti Díla z důvodu chyby Zhotovitele je Zhotovitel povinnen opravit chybu

do dvou dnů od písemného vyzvání Objednatelem.
7.4. Finanční částky jsou v tomto článku uvedeny bez DPH. 
7.5. Služby poskytnuté na základě tohoto článku budou Zhotovitelem účtovány samostatně.

8. Smluvní pokuta

8.1. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo Odměny nebo její
části podle článku 6. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 %
z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny. 

9. Mlčenlivost

9.1. Zhotovitel  je  povinen  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech  tvořících  obchodní
tajemství  Objednatele,  jakož  i  o  jiných  údajích  týkajících  se  Objednatele,  které  nejsou
oprávněně veřejně známé, o kterých získal povědomí v souvislosti s plněním této smlouvy, a
dále také o jiných údajích, které Objednatel označí jako důvěrné. Zhotovitel nesmí tyto uvedené
údaje bez souhlasu Objednatele sdělit  či  zpřístupnit  jiným osobám nebo je využít  pro sebe
nebo pro jiné osoby (včetně rodinných příslušníků a osob blízkých).

9.2. Objednatel  je  povinen  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech  tvořících  obchodní
tajemství Zhotovitele, jakož i o jiných údajích týkajících se Zhotovitele, které nejsou oprávněně
veřejně známé, o kterých získal povědomí v souvislosti s plněním této smlouvy, a dále také o
jiných údajích, které Zhotovitel označí jako důvěrné. Objednatel nesmí tyto uvedené údaje bez
souhlasu Zhotovitele sdělit či zpřístupnit jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné
osoby (včetně rodinných příslušníků a osob blízkých).

10. Trvání smlouvy

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého podpisu.
10.2. Od  této  smlouvy  lze  odstoupit  ze  zákonných  důvodů  a  dále  z  důvodů  stanovených  touto

smlouvou.
10.3. Zánikem Objednatele nebo Zhotovitele s právním nástupcem tato smlouva nezaniká a přechází

na jeho právního nástupce.
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11. Výpověď

11.1. Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců.

11.2. Smlouvu lze vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
11.3. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve

kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně. 
11.4. Licence končí uplynutím výpovědní doby. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva může být měněna a rušena pouze formou písemných chronologicky číslovaných
dodatků.

12.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu; každá ze smluvních stran
obdrží po jednom z nich.

12.3. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí platným právem České republiky. Právní vztah z
této smlouvy vzniklý  se v částech jí  neupravených řídí občanským zákoníkem a autorským
zákonem, popřípadě dalšími právními předpisy.

12.4. Žádná  ze  smluvních  stran  není  odpovědná  za  porušení  závazků  z  této  smlouvy,  které  je
způsobeno  působením  vyšší  moci,  která  zahrnuje,  nikoliv  však  výlučně,  požár,  povodeň,
přírodní katastrofu, válku nebo jinou událost nebo skutečnost, která je mimo přiměřenou sféru
vlivu kterékoli ze stran. Pokud nastane působení vyšší moci, postižená strana musí neprodleně
oznámit tuto skutečnost druhé straně a vynaložit veškeré úsilí k překonání následků působení
vyšší moci.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně. Strany této smlouvy si
vzájemně  prohlašují,  že  mají  plnou  způsobilost  k  právním  úkonům.  Strany  své  vzájemné
závazky vzniklé touto smlouvou navzájem přijímají  a to bez jakýchkoli  podmínek,  příkazů a
jiných vedlejších ujednání, kromě shora uvedených.

12.6. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen
uveřejňovat  vybrané  smlouvy  prostřednictvím  registru  smluv  provozovaných  Ministerstvem
vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním
této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve
dnem jejího  uveřejnění  v  registru  smluv.  Objednatel  se zavazuje  bez  zbytečného  odkladu,
nejpozději  však do 30 dnů ode dne podpisu  této  smlouvy, zajistit  její  uveřejnění  v registru
smluv."

V Jeseníku dne: …………………………. 

Ing. Tomáš Posker, jednatel Oscar Senior s.r.o. 

V Jeseníku dne: ………………………… 

Mgr. Lubomír Věstinský, vedoucí OIT MěÚ Jeseník
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