
Projekt Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komeróRl%fiériyávni oddělení čzucins-
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373) je spolufinancován Evropskou unií.

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva")

1 2. 09. 2019

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: MEMOS Software s.r.o
Sídlo:
Zastoupený: 
bank. spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zapsaný v OR vedeném 
(dále jen „zhotovitel") r

Na Královce 31/4,101 00 Praha - Vršovice 
Andrejem Bykadorovem, jednatelem 
Raiffeisenbank a.s.
130636001/5500
27093930
CZ27093930

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 95722 
ia straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Programování 
geoportálové aplikace a programování maticového determinačního klíče", realizovaného jako zakázka malého 
rozsahu dle ust. § 27 zákona postupem stanoveným v § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, smlouvu následujícího znění:

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího v programování 
geoportálové aplikace a programování maticového determinačního klíče (dále jen „dílo").

2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této smlouvě.
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Projekt Transfer technologH z Fakulty lesnicke a drevarske CZU do komercni sfery 
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373) je spolufinancovan Evropskou unii. 

Ill. 

Doba a misto plneni 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provest dflo v nasledujfdch termfnech: 

Zahajenf prad: 

Dokoncenf a predanf dfla: 

ihned po ucinnosti smlouvy_ (predpokladany termfn srpen 2019)

nejpozdeji do 25 kalendarnfch dnu od okamziku finalizace obsahu 
geoportaloveho webu a mobilnfch aplikad, a to nejdele do 31. 5. 2020 

3.2 Mfstem dodanf je sfdlo objednatele na adrese Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol. 

IV. 
Cena a platebni podminky 

4.1 Cena za dflo v rozsahu dohodnutem v teto smlouve a za podmfnek v nf uvedenych je stanovena dohodou 
smluvnfch stran v souladu se zakonem c. 526/1990 Sb., o cenach, ve znenf pozdejsfch predpisu a vychazf 
z cenove nabfdky zhotovitele. 

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedenf dfla die odst. 2.1 smlouvy sjednanou cenu ve vysi 
969.600 Kc bez DPH (slovy: devetsetsedesatdevettisfcsestset korun ceskych). DPH bude stanovena a 
odvedena die platnych pravnfch predpisu. 

4.3 Cena je sjednana jako nejvyse prfpustna. Cena obsahuje veskere naklady zajist'ujfd radne plnenf predmetu 
dfla, vcetne nakladu na dopravu, nakladu na veskera media, prostredky a nastroje uzite pri provadenf dfla, a 
veskere plnenf souvisejfd s realizad dfla a pod., dale vcetne veskerych poplatku, ktere jsou platnymi zakony, 
predpisy a narfzenfmi pozadovany pro splnenf smluvnfch zavazku vcetne plnenf, ktera nejsou ve smlouve 
vyslovne uvedena, ale o kterych zhotovitel vzhledem ke svym odbornym znalostem a s vynalozenfm veskere 
odborne pece vedel nebo vedet mel a mohl. 

4.4 Cena za dflo bude objednatelem uhrazena v ceske mene na zaklade danoveho dokladu - faktury, a to 
bezhotovostnfm prevodem. 

4.5 Cena za dflo bude objednatelem uhrazena v ceske mene na zaklade danoveho dokladu - faktury, a to 
bezhotovostnfm prevodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnu po radnem a vcasnem predanf 
a prevzetf dfla, prfp. po odstranenf veskerych vad a nedodelku zjistenych v predavadm rfzenf, a to na zaklade 
predavadho protokolu. 

4.6 Danovy doklad -faktura musf obsahovat vsechny nalezitosti radneho ucetnfho a danoveho dokladu ve smyslu 
prfslusnych pravnfch predpisu, zejmena zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve znenf pozdejsfch 
predpisu. Zaroven musf byt na fakture uvedeno oznacenf projektu a operacnfho programu, z nehoz je 
dodavka financovana: 11Projekt Transfer technologii z Fakulty lesnicke a di'evai'ske CZU do komercni sfery 
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373} je spolufinancovan Evropskou unii." V prfpade, ze faktura nebude 
mft odpovfdajfd nalezitosti, je objednatel opravnen ji vratit ve lhute splatnosti zpet zhotoviteli k doplnenf, 
aniz se tak dostane do prodlenf se splatnostf. Lhuta splatnosti pocfna bezet znovu od opetovneho dorucenf 
nalezite doplnene ci opravene faktury objednateli. 

4.7 Splatnost danoveho dokladu (faktury a to i zalohove faktury) je minimalne 30 dnu ode dne jeho dorucenf 
objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen dorucit na adresu: Ceska zemedelska univerzita v Praze, Kamycka 
129, 165 00 Praha - Suchdol. Jine dorucenf nebude povafovano za radne s tfm, ze objednateli nevznikne 
povinnost fakturu dorucenou jinym zpusobem uhradit. 

4.8 Za den platby se povazuje den odepsanf fakturovane castky z bankovnfho uctu kupujfdho ve prospech 
bankovnfho uctu prodavajfdho. 

4.9 Cena za dflo bude zhotoviteli prevedena na jeho ucet zverejneny spravcem dane podle § 98 zakona c. 
235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve znenf pozdejsfch predpisu, a to i v prfpade, ze na fakture bude 

* * *

* * 

* * 

* * 

* 
* 

* 
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uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel 
úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. 
Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

4.10 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným správcem daně 
informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto ručitel, právo o částku 
odpovídající výši DPH, snížit částku poskytnutou na úhradu ceny díla zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto 
skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení 
pohledávky zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po objednateli 
uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.

Projekt Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373) je spolufinancován Evropskou unií.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli tak, aby dílo 
dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za podmínek sjednaných touto 
smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem, zejména dle 
zadávacích podmínek. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu díla. Zhotovitel je 
povinen postupovat s odbornou péčí a dodržovat veškeré standardy dodržované v oboru.

5.3 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností zhotovitele 
uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem, není-li již vlastnictvím 
objednatele, přejde přímo do vlastnictví objednatele okamžikem zhotovení (zpracování).

5.5 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní. Zhotovitel je povinen 
neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VI.
Předání a převzetí díla, odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení 
objednateli v místě plnění po řádném dokončení geoportálu a jeho zprovoznění včetně umístění aplikací do 
mobilních obchodů. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí díla, který bude 
podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. V opačném případě nebude dílo považováno za 
předané řádně a včas. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků 
díla, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Plnění smlouvy bude předáno na CD nosiči včetně zdrojových kódů k předmětu plnění. Zároveň předmět 
plnění bude zprovozněn na serveru ve vlastnictví zadavatele. Licence na produkt je výhradní a zadavatel může 
s předmětem plnění v budoucnu zacházet dle vlastního uvážení (šíření, úpravy apod.). Vytvoření funkčního 
webového geoportálu nezakládá jakákoliv práva na jeho další užívání.
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VII.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Dílo se považuje za dokončené 
a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě. Týká-li se vada 
pouze části díla, je základem pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty pouze cena odpovídající dané 
části díla.

7.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

7.5 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

Projekt Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373) je spolufinancován Evropskou unií.

Vlil.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato 
smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním 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), ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

8.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

8.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, kdy:

- bude zhotovitel v prodlení s dodáním díla oproti dohodnutému termínu,

- nebude zhotovitelem dodáno dílo nebo jeho podstatná část (více než 15 %) ve smluvené kvalitě, či v kvalitě 
díla obvyklé,

- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného 
zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se 
zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou faktury o 
více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat objednateli 
dosud provedené části díla i ke dni účinnosti odstoupení prozatím nedokončené části díla. O předání a 
převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude 
také výkaz skutečně provedených prací.

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných 
pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky 
smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak 
stanoví zákon.
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Projekt Transfer technologii z Fakulty lesnicke a drevarske CZU do komercni sfery 
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373) je spolufinancovan Evropskou unii. 

IX. 

Zaverecna ustanoveni 

9.1 Ve vzajemnem styku obou smluvnich stran ve vecech souvisejfcich s touto smlouvou, krome zastupcu 
uvedenych v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejmena pri operativnim technickem rizeni cinnosti pri realizaci 
dila, pri potvrzovani zapisu o splneni podminek pro uvolneni plateb, odsouhlaseni faktur nebo jinych 
podkladu pro placeni, potvrzovani zapisu o predanr a prevzeti dila nebo jeho casti zmocneni jednat: 

za objednatele: 

za zhotovitele: 

xxxx

xxxx

  

9.2 Vztahy mezi smluvnimi stranami se ridi ceskym pravnim radem. Ve vecech smlouvou vyslovne neupravenych 
se pravni vztahy z ni vznikajici a vyplyvajici ridi prislusnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku a ostatnimi 
obecne zavaznymi pravnimi predpisy. 

9.3 Veskere zmeny ci doplneni smlouvy lze ucinit pouze na zaklade pisemne dohody smluvnich stran. Takove 
dohody musi mit podobu datovanych, cislovanych a obema smluvnimi stranami podepsanych dodatku 
smlouvy. 

9.4 Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanoveni smlouvy, je neplatnym pouze toto ustanoveni, 
pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo sjednano, nevyplyva, ze jej nelze oddelit od 
ostatniho obsahu smlouvy. 

9.5 Smluvni strany budou vzdy usilovat o pratelske urovnani pripadnych sporu vzniklych ze smlouvy. Pokud 
nebylo dosazeno pratelskeho urovnani sporu ani do 30 pracovnich dnu po jeho prvnim oznameni druhe 
smluvni strane, je kterakoliv ze smluvnich stran opravnena obratit se svym narokem k prislusnemu soudu. 

9.6 Zhotovitel bezvyhradne souhlasi se zverejnenim plneho zneni smlouvy tak, aby tato smlouva mohla byt 
predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, 
ve zneni pozdejsich predpisu. Zhotovitel rovnez souhlasr s uverejnenim plneho zneni smlouvy die § 219 
zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu a die zakona c. 340/2015 
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon 
o registru smluv), ve zneni poidejsich predpisu.

9.7 Zhotovitel bere na vedomi a souhlasi, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pism. e) zakona 
c. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve zneni pozdejsich predpisu. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti
vyplyvajici pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

9.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (ctyrech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda ze smluvnich 
stran obdrzi po 2 (dvou) stejnopisech. 

9.9 Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a s  jejf m obsahem bez vyhrad souhlasL 
Smlouva je vyjadrenim jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na dukaz pravosti a pravdivosti techto 
prohlaseni pripojuji opravnenr zastupci smluvnich stran sve vlastnorucnr podpisy. 

9.10 Nedilnou soucastr teto smlouvy je jeji priloha s nazvem ,,Specifikace predmetu plneni". 

* * *
* * 

• • 

* * 

• • *
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Projekt Transfer technologii z Fakulty lesnicke a drevarske CZU do komercni sfery 
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373) je spolufinancovan Evropskou unii. 

V Praze dnel.5 .. :.0.8.: .. ,U.I.� .. 

Za objednatele: 
Ceska zemedelska univerzita V Praze 

Ing. Jana Vohralfkova 
kvestorka 

V Praze dne .! .. :.9 .. J.9. .. �A 

Za zhotovitele: 
MEMOS Software s.r.o. 

 

Ing. Andrej Bykadorov 
jednatel 

., 

' 
__ 

Pmvereno pravnfm odd. czu v �J 

* * *
* * 

* * 

• • 

• • •
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Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Projekt Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000373) je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající ve vytvoření funkčního webového geoportálu 
včetně mobilních aplikací pro ÍOS a Android.

Požadované aktivity:

Programování geoportálové aplikace (webová aplikace; mobilní aplikace - Xamarin; testování)

Mobilní aplikace budou zjednodušenou formou geoportálu (Atlas škůdců), tak aby bylo možné 
provádět determinace v terénu se zaměřením současné polohy škůdce.

Geoportál bude obsahovat Atlas škůdců a Geoaplikaci, tak aby bylo možné efektivně a přesně 
determinovat škůdce včetně zpětné vazby ze strany zadavatele, zda byla determinace 
provedena správně. Přesný obsah webu a mobilních aplikací bude předmětem dohody mezi 
zadavatelem a dodavatelem. Bude nutno vytvořit také administrativní server, prostřednictvím 
něhož může povolaná osoba spravovat nastavení přístupu do administračního systému pro 
jiné uživatele a jejich role.

Již byly představeny prototypy webového portálu, na kterých se po sepsání smlouvy začne 
neprodleně pracovat a dokončí se do finální podoby, ze které bude vycházet samotná 
Geoportálová aplikace.

Požadavky na metodický postup:

Zvolené technologie a metody budou plně v režii účastníka (databáze, programovací jazyk, design 
webového portálu atp.).

Minimální počet škůdců v Atlasu - 200 (100 hmyzích a 100 houbových škůdců).

Plnění smlouvy bude předáno na CD nosiči včetně zdrojových kódů k předmětu plnění. Zároveň 
předmět plnění bude zprovozněn na serveru ve vlastnictví zadavatele. Licence na produkt je výhradní 
a zadavatel může s předmětem plnění v budoucnu zacházet dle vlastního uvážení (šíření, úpravy 
apod.). Vytvoření funkčního webového geoportálu nezakládá jakákoliv práva na jeho další užívání.

Zadavatel požaduje realizaci všech činností uvedených ve specifikaci předmětu plnění, zadavatel 
neakceptuje částečné plnění předmětu této VZ.
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