
Smlouva o dílo 
 

„Modernizace technologického centra Rychnov nad Kněžnou“ 
 

I. Smluvní strany 

1.   Objednatel: Město Rychnov Kněžnou 

      sídlo: 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136 

      IČ:  00275336 DIČ: CZ 00275336 

      Telefon: 494 509 111 

      E-mail: podatelna@rychnov-city.cz 

      osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Jan Skořepa, starosta  

                                             ve věcech technických: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 

číslo účtu:  27- 1240286399/0800 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

2.   Zhotovitel: DLNK s.r.o. 

sídlo (místo podnikání): T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují 

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Bc. David Línek 

IČO: 26012162 DIČ: CZ26012162 

Fax: xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail: dlnk@dlnk.cz  

bankovní spojení: xxxxxxxxxx xxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20041 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo: 

 

II. Účel smlouvy 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na dodávky, zadané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pod názvem „Modernizace technologického centra Rychnov nad Kněžnou“ 
  

1. V rámci citovaného řízení byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou 

2. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 

příslušné smluvní strany podepsat tuto smlouvu o dílo. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k řádnému provedení a dodání díla. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou 

provést pro objednatele dílo, jehož předmět je popsán v zadávací dokumentaci ke shora uvedené 

veřejné zakázce „Modernizace technologického centra Rychnov nad Kněžnou“ a v ostatních 

podkladech uvedených v této smlouvě. 

 

2. Jedná se o zhotovení následujícího díla: 

mailto:dlnk@dlnk.cz
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Úprava aktuálně provozované záložní serverovny, tak aby v případě výpadku jedné z lokalit došlo 

k automatickému přesunu poskytovaných služeb do druhé lokality a tím byl eliminován výpadek 

služeb MěÚ. Součástí projektu je pořízení nových výkonných switchů a software, které zvýší 

dostupnost záložní serverovny, aby byl v případě havárie primární serverovny zabezpečen plynulý 

chod IT systémů MěÚ Rychnov nad Kněžnou z druhé lokality bez omezení. 

 

Náhrada části aktuálně provozovaných serverů v hlavní serverovně včetně nových verzí operačních 

systémů a databází, náhrada současného diskového pole a switchů pro komunikaci se záložní 

serverovnou, které umožní plynulý přechod v případě havárie pro práci ze záložní serverovny.  

Dodávka systému musí být plně kompatibilní s IT systémy, které jsou aktuálně provozovány. 

 

Přesný popis rozsahu dodávky včetně garance je specifikován v Příloze č. 1 – Technická specifikace a 

Příloze č. 2 Položkový rozpočet. 

3. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 

vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno. Práce pod rozsah díla 

(méněpráce) mohou být rovněž realizovány na základě písemného dodatku k této smlouvě, 

podepsaného objednatelem a zhotovitelem. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném 

termínu předmět díla předat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit níže sjednanou 

smluvní cenu. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s platnými právními předpisy, oborovými standardy  

       a při plnění této smlouvy dodržovat vnitřní předpisy objednatele, s nimiž byl objednatelem  

       prokazatelně seznámen. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a 

informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, stejně jako požadavky na součinnost při 

organizačním zajištění, a to bezodkladně po podpisu této smlouvy. 

 

 

IV. Cena díla 

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany 

dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu III. této smlouvy, a to ve výši: 

 Cena celkem bez DPH …................................................. 2 977 500 Kč 

DPH ...................................................................................   625 275 Kč 

 Cena celkem včetně DPH  …………………………… ...3 602 775 Kč 

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud 

dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat 

DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 

zhotovitele o takové změně. 

3. Cena díla je stanovena jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, kdy jakékoli změny nákladů 

se ve výši konečné ceny neprojeví, s výjimkou změny rozsahu díla provedené z podnětu objednatele 

dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. 

4. Objednatel neodpovídá za správnost sestavení rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele 

předané v rámci veřejné zakázky „Modernizace technologického centra Rychnov nad 

Kněžnou“ 

5. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy ještě před dokončením a předáním díla objednateli, 

má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla v souladu se smlouvou řádně dokončena.  
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V. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy o dílo nejpozději do 

14.02.2020. 

 

 

VI. Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že financování dodávek, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, zajistí 

z vlastních zdrojů. 

2. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. 

3. Úhrada celkové ceny díla bude provedena objednatelem na základě vystavených faktur a to ve dvou 

splátkách. První splátka ve výši ½ celkové ceny díla bude provedena na základě dodávky do 

20.12.2019, druhá  splátka ve výší ½ celkové ceny díla až po předání a převzetí všech částí díla. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla. 

4. V případě výskytu vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozdržet placení faktur až do doby 

odstranění vad a nedodělků. 

5. Faktury jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a daňových dokladů v souladu 

s platnou právní úpravou, zejména § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturované částky v dohodnutém termínu splatnosti, 

tj. nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení faktur zhotovitelem. Nesplňuje-li faktura požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 5 pracovních dní zhotoviteli a nová lhůta 

splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

7. Peněžité plnění se považuje za splněné dnem připsání peněžité částky na účet zhotovitele.  

 

VII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím dále uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu 

realizace díla, má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k provádění díla, kontrolovat průběh a 

kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat pokyn k přerušení prová-

dění díla. Pracovník objednatele oprávněný ke kontrole jsou informatici Městského řadu Rychnov nad 

Kněžnou Ing. Karel Cvejn, Josef Rak a Jiří Rydlo. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jakékoli překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen 

oznámit to objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o 

změně je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Následná dohoda musí obsahovat i nové 

ujednání o termínu plnění. 

3. Při provádění díla nese zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním díla, odpovídá za správnost 

technických, technologických a jiných postupů, které při provedení díla použil. 

4. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy. 

 

5. Na straně zhotovitele bude definován realizační tým, který se bude podílet na plnění dodávek, v tomto 

složení (Příloha č. 3): 

A. vedoucí realizačního týmu: 

a. praxe nejméně 5 let ve shodné pozici, tj. jako vedoucí realizačního týmu, a současně 

b. zkušenosti ve shodné pozici alespoň u jedné zakázky s obdobným předmětem plnění 
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B. 2 specialisté, z nichž: 

a. minimálně jeden specialista se zkušeností s implementací a provozem serverové 

infrastruktury  

  - praxe nejméně 3 roky ve shodné pozici, a současně 

 - zkušenosti ve shodné pozici alespoň u jedné zakázky s obdobným předmětem plnění 

b. minimálně jeden specialista se zkušeností s implementací síťové infastruktury a diskových 

úložišť 

 - praxe nejméně 3 roky ve shodné pozici, a současně 

 - zkušenosti ve shodné pozici alespoň u jedné zakázky s obdobným předmětem plnění 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám 

způsobeným třetí osobě, a to pojistnou smlouvou sjednanou s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna 

a.s. Vienna Insurance Group s minimální výší pojistného plnění 5.000.000,- Kč  platnou do 31. 12. 

2026. 

 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí předmětu díla včetně dokumentace alespoň tři 

pracovní dny před zamýšleným předáním. Objednatel je povinen potvrdit navržený termín do druhého 

pracovního dne od doručení výzvy zhotovitele.  

2. O průběhu přejímacího řízení budou sepsány protokoly o předání a převzetí díla. První protokol bude 

vyhotoven po předání HW a SW díla ke dni 20.12.2019. Druhý protokol po kompletním dokončením 

zakázky, v nichž objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Protokoly budou obsahovat i případný 

soupis vad a nedodělků s vyznačením termínu jejich odstranění. Předávací protokoly musí splňovat 

tyto náležitosti: identifikační údaje objednatele a zhotovitele, soupis a specifikace jednotlivých 

položek. Součástí předávacího protokolu bude prohlášení zadavatele, že poskytnuté 

práce/dodávky/služby jsou v pořádku a plně funkční. Případné rozdíly oproti smlouvě o dílo budou 

vyznačeny a zdůvodněny. 

3. Výskyt nepodstatných vad, které nebrání užívání díla a nejsou v rozporu se základní specifikací díla a 

předanou dokumentací, není důvodem pro odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele. Objednatel je 

povinen takové nepodstatné vady specifikovat v předávacím protokolu a dohodnout se zhotovitelem 

přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.  

4. V případě výskytu podstatných vad díla, které brání užití předmětu díla objednatelem v souladu se 

specifikací díla a zadávací dokumentací, je objednatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít. 

Zhotovitel je povinen takové vady odstranit v dodatečné přiměřené lhůtě a opětovně vyzvat 

objednatele k převzetí díla. 

5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. Zhotovitel nese nebezpečí 

škody na díle a nebezpečí jeho zničení až do doby předání díla objednateli. 

 

 

IX. Záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, zadávací dokumentací a 

všemi technickými normami, které se k dílu vztahují, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude 

použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání dokončeného díla (bez vad a nedodělků, ve smyslu čl. III. 

této smlouvy) objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na 60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje k 

pětileté udržitelnosti technologických komponent díla. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost za následujících podmínek: 
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a. Záruka se vztahuje na shodu funkčního chování a vlastností Plnění při Předání. 

b. Záruka se nevztahuje na poruchy funkce vzniklé 

i. Prokázaným nedodržením technických postupů Objednatelem 

ii. Prokázanou nesprávnou obsluhou a užíváním Předmětu Plnění v rozporu 

s podmínkami výrobce pro provoz dodaného vybavení Objednatelem 

iii. Zásahy do Předmětu Plnění Objednatelem nebo třetí stranou, které nebyly 

konzultovány se Zhotovitelem 

iv. Živelnými událostmi a v důsledku působení vyšší moci. 

 

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu. 

5. Smluvní strany se pro případ vad díla dohodly, že v průběhu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Termín 

odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění 

prací. V případě vady bránící užívání a provozu se zhotovitel zavazuje zahájit řešení vady do 4 hodin 

(v pracovní dny) nebo do 24 hodin (ve dnech prac. klidu) od okamžiku oznámení vady. V případě 

ostatních závad nebráních užívání a provozu se zhotovitel zavazuje zahájit řešení vady do 24 hodin 

(v pracovní dny) nebo do 48 hodin (ve dnech prac. klidu) od okamžiku oznámení vady 

6. Zhotovitel zajistí Objednateli přístup k technické podpoře minimálně po celou dobu záruční lhůty 

formou telefonických, písemných konzultací, řešení situací pomocí vzdáleného přístupu, v případě 

větších závad i osobním zásahem v místě Objednatele.  

 

X. Smluvní pokuty 

1. Pokud nebude úhrada sjednané platby provedena objednatelem v  termínu dohodnutém v čl. VI.  

odst. 3. a 6, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý den prodlení. 

2. Za nedodržení termínu předání díla zhotovitelem dle čl. V. této smlouvy je objednatel oprávněn 

účtovat smluvní pokutu ve výši  0,2% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení.   

3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla nebo 

reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 

každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení se 

týká i odstranění reklamačních závad v průběhu záruční doby. 

4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 

povinnosti. 

6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené smluvní stranou, které vznikne nárok na 

uhrazení smluvní pokuty. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně, 

povinné uhradit smluvní pokutu. 

7. Pokud zhotovitel poruší smluvený závazek daný ust. čl. IX., bod 5., je objednatel oprávněn požadovat 

na dodavateli sankce za každý započatý den prodlení ve výši 5.000,-- Kč a dodavatel je povinen sankci 

uhradit objednateli na základě faktury vystavené objednatelem. 
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XI. Dokumentace 

1. Zhotovitel předá při přejímacím řízení objednateli veškerou dokumentaci týkající se provedeného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady předané mu objednatelem v souvislosti s plněním této 

smlouvy použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady 

nepoužije k žádným jiným účelům. 

 

  

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Všichni zástupci uvedení v čl. I této smlouvy mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní 

stranu samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. 

2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokuty. 

Objednatel může od této smlouvy odstoupit: 

- bude-li na majetek zhotovitele prohlášen konkurs nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

- je-li zhotovitel v prodlení s termínem dokončením díla o více než 90 dnů;  

3. Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna v registru smluv. 

Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná 

práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník. 

5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 

smlouvy, která zůstávají platná a účinná.  

6. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

ČR. 

7. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

8. Uzavření této smlouvy bylo, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města Rychnov nad Kněžnou č. 441/2019 dne 

9.9.2019. 

9. Změnu smlouvy je možné provést jen písemným číslovaným dodatkem, který schválí a podepíší obě 

smluvní strany. 

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu po dvou výtiscích pro každou 

smluvní stranu.  

11. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.10.2019  V Novém Městě nad Metují dne 18.10.2019 

Objednatel:        Zhotovitel: 

 

 

 

   ………………………….                                                     …………..………………. 

za město Rychnov nad Kněžnou    za DLNK s.r.o. 

Ing. Jan Skořepa, starosta     Bc. David Línek, jednatel 
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Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Realizační tým zhotovitele 

 


