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SMLOUVA O SDRUŽENÉM PODÁVÁNÍ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK
uzavřená podle ustanovení § 1746 odsL 2 a § 2455 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění požděních předpisů („OZ“) a v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“)

(„Smlouva")

čísb smlouvy HMP: IN0/31/03/000017/2019 
číslo smlouvy OICT:

SMLUVNÍ STRANY

(1) Hlavni město Praha
se sídlem: Mariánské náměslí 2,110 01 Praha 1 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha, čelo účtu: 27-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Davidem VorHČkcra. pověřeným řízením odboru iníormatických aplikací
Magistrátu hL m. Prahy
(,,HMP“)

a

(2) OperátorICT,a-s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Pralui 7 
IČO: 02795281 
DIČ: CZ 02795281
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.Bl9676, 
zastoupena: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, 
místopředsedkyní představenstva
(„OICT")
(HMP a OICT společně „Strany", a každá z nich samostatně „Strana")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, žc:
(A) HMP je coby územní samosprávný celek veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ;
(B) OICT je obchodní společnosti, ve které HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném základním 

kapitálu a HMP tak vc smyslu § 11 odsL 1 písm. a) ZZVZ ovládá OICT obdobně, jako své 
vnitřní organizační jednotky, přičemž ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ více než 80 % 
celkové činnosti OICT je prováděno při plněni úkolů, které jí byly svěřeny HMP, uzavřeni této 
Smlouvy se proto nepovažuje za zadáni veřejné zakázky ve smyslu § 11 odst. 4 ZZVZ;

(C) HMP dne 19. 9. 2008 uzavřelo s Českou poštou, s.p. dohodu o bezhotovostní úhradě cen 
poštovních služeb č. ČP 8-0099/2008, č. uživatele DOH/40/01/001686/2008; k této smlouvě 
byly uzavřeny dodatky č. 1 až 6 (vše spobčně včetně všech příloh a přfoadnýc 
dodatků a případně též budoucí nové uzavřené Smlouvy mezi HMP a Českou poštou, s.p. 
o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb „Poštovní smlouva");

(D) OICT na základě Smlouvy o poskytováni komplexních služeb provozu, podpory a rozvoje
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infrastruktury pro provoz karty Lítačka ze dne 31. 10. 2016, ve znění pozdějších dodatků, 
(„Provozní smlouva") pracuje na vytváření a rozvíjeni technických, personálních, 
infrastrukturních, organizačních, znalostních a dalších podmínek pro komplexní zajišťování 
služeb provozu, podpory a rozvoje informačních systémů a programového vybavení HMP, 
městských částí hi m. Prahy, a příspěvkových a daEích organizací HMP;

(E) Jednou z činností OICT podle Provozní smlouvy je předáváni karty Lítačka žadatelům, přičemž 
jedním z režimů předávání je její zaslání prostřednictvím České pošty, s.p. Podle čL 13.5 
Provozní smlouvy předávání karet Lítačka prostřednictvím České pošty, s.p. zajišťovalo HMP 
na své náklady do 30. 9. 2017 a OICT měl povinnost učinit všechny potřebné kroky a právní 
jednám k tomu, aby sám nesl náklady na služby předání vydané karty Lítačka žadatelům 
prostřednictvím České pošty, s.p. od 1. 10. 2017;

(F) OICT opakovaně vyvíjel kroky k uzavření Smlouvy s Českou poštou, s.p. o poskytování 
poštovních shižeb. I přes veškeré vynaložené úsilí se OICT nepodařilo sjednat s Českou poštou, 
s.p. natolik výhodné podmínky poskytování poštovních služeb, jaké má sjednané HMP a HMP 
vynakládalo i po 30. 9. 2017 náklady na služby předání vydané karty Lítačka žadatelům 
prostřednictvím České pošty, s.p.;

(G) OICT a HMP, vědomi si nutnosti efektivního vynakládání veřejných prostředků za poštovní 
služby, zamýšlejí touto smlouvou odchylně od čL 13.5 Provozní smlouvy upravit právní rámec 
sdruženého podávám poštovních zásilek OICT a HMP pod smlouvou HMP s Českou poštou, 
s.p. a narovnat práva a povinnosti ve vztahu k plném čL 13.5 Provozní smlouvy v období 
od 1 . 10. 2017 do účinnosti této Smlouvy:

se Strany dohodly na uzavření Smlouvy následujíciho obsahu:

1. PREDMET SMLOUVY
1.1 Tato Smlouva upravuje parametry spolupráce Stran při sdruženém podávám poštovních zásilek 

ve vztahu k čL 13.5 Provozní smlouvy prostřednictvím České pošty, s.p. za podmínek Poštovní 
smlouvy.

12 HMP při plném této Smlouvy vystupuje jako komisionář ohledné podávání poštovních zásilek 
OICT; OICT při plnění této Smlouvy vystupuje jako komitent ohledně poštovních zásilek, 
jejichž podávání pro něj HMP zajišťuje.

13 HMP zajistí sdružené podávám poštovních zásilek výhradně pro potřeby OICT spolu 
s vlastním poštovními zásilkami 1IMP prostřednictvím České pošty, s.p., za podmínek Poštovní 
smlouvy. OICT připraví poštovní zásilky k podám v souladu s požadavky Poštovní smlouvy a 
pokyny HMP. Poštovní smlouva ve zněm aktuálním v době uzavření této Smlouvy tvoří přílohu
cA.
HMP OICT umožní reklamaci nebo dohledání poštovních zásilek OICT podaných u České 
pošty, s.p. za podmínek Poštovní smlouvy.

1.4

2. KOMUNIKACE STRAN
2.1 Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce HMP:
Jméno:

Adresa pro doručování:
Telefon:

E-mail

Ing. David Vodiček 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
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(„Zástupce HMP1)

(b) Zástupce OICT: 
Jméno:
Adresa pro doručování: 
Telefon:
E-mail:
(„Zástupce OICT4)

Petra Daňková
Dělnická 213/12, Praha 7, Holešovice

22 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce HMP a 
Zástupce OICT, bude za HMP oprávněn činit Zástupce HMP a za OICT Zástupce OICT s tím, 
že Zástupce HMP i Zástupce OICT může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou 
osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení 
druhé Straně.
Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, komunikace mezi Stranami, především 
oznámení a sdělení vyžadovaná dle této Smlouvy a/nebo jiných smluv a dohod uzavřených 
mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotovena v písemné formě v českém 
jazyce a doručená druhé Straně na adresy a čísla uvedená níže, výhradně (i) osobně, 
(ii) doporučeným dopisem poštou nebo (iii) kurýrní službou s potvrzením o doručeni Oznámení 
učiněná výše uvedeným způsobem budou považována za řádně doručená Straně, které jsou 
určena:
(a) v případě osobního doručeni v okamžiku přijetí oznámení Či sdělení danou Stranou;
(b) v případě zaslání doporučenou poštou: v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud 

daná Strana zásilku nepřevezme, (i) uplynutím tří (3) pracovních dnů od data podání 
zásilky na poště nebo (ii) v den, kdy Strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž 
důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek;

(c) v případě zaslání kurýrem: v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud daná Strana 
zásilku nepřevezme, uplynutím dvou pracovních dnů od data podání zásilky či sdělení 
k doručení kurýrní službou.

Strana oznámí druhé Straně bez zbytečného odkladu veškeré změny ůdajů uvedených v tomto 
článku doporučenou poštou; oznámení musí být zasláno na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy 
(či na adresu řádně oznámenou výše uvedeným způsobem). V případě řádného doručení 
oznámení bude poštovní adresa Strany změněna bez nutnosti změny této Smlouvy či přijetí 
jakékoli jiné dohody mezi Stranami
Běžná pracovní komunikace mezi Stranami ohledně plnění této Smlouvy bude probíhat 
prostřednictvím e-maflových zpráv, zasílaných zástupcům Stran dle tohoto článku. E-maitová 
zpráva se považuje za doručenou první pracovní den následující po dni odeslání na e-mailovou 
adresu zástupce Strany, uvedenou v tomto článku.

23

2.4

23

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cena služeb, poskytnutých ze strany HMP podle této Smlouvy, bude hrazena podle skutečného 

rozsahu poskytnutých služeb za jednotlivá zdaňovací období podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (,,ZDPH“), její výše bude v základu
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dané odpovídat ceně poštovních služeb, kterou HMP za služby ve prospěch OICT uliradňo 
České poště, s.p. v předmětném zdaňovacím období podle ZDPH v souladu s Poštovní 
smlouvou („Ce na") navýšená o případné náklady, které HMP při obstarání záležitosti OICT 
dle této Smlouvy účelně vynaložilo či vynaloží, a případnou zákonnou výši daně z přidané 
hodnoty.

31 HMP může dle svého uvážení fakturovat měsíčně zpětně (kalendářní měsíc).
33 Přílohou faktury budou výkazy poštovného, soupisy zásilek a případné další doklady, ze kterých 

bude v jejich souvislosti patrné, že se jedná o poštovní zásilky OICT a jakou cenu za ně HMP 
České poště, s.p. uhradilo / má uhradit.

3.4 Dnem vystavení daňového dokladu a dnem zdanitelného plnční bude poslední den 
fakturovaného období, za které je faktura vystavována.

33 Splatnost faktur HMP, vystavovaných podle této Smlouvy, bude patnáct (15) dni od vystavení
3.6 Strany se dohodly, že faktury - daňové doklady ve formátu pdf, opatřené elektronickým 

podpisem (elektronická faktura) spolu s dalšími přílohami budou zasílány elektronicky, jako 
příloha emailové zprávy, z e-mailové adresy Zástupce HMP na obecnou c-maDovou adresu 
podatelny OICT, tj. info@operatorict.cz. Blektronická faktura se považuje za doručenou dnem 
odeslání emailové zprávy, obsahující jako přílohu elektronickou fakturu, v souladu s předchozí 
větou.

4. TRVANÍ smlouvy

4.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami.

42 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany výslovně sjednávají, 
že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), vc znění pozdějších předpisů zajistí HMP. Uveřejnění Smlouvy v registra 
smluv zajistí HMP, a to do tří dnů od uzavření Smlouvy.

43 Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou po dobu trvání Provozní smlouvy.
4.4 Každá ze Stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní 

doba činí šest (6) měsíců a počíná běžet prvnkn dnem kalendářního měsíce následujícího 
po doručení písemné výpovědi druhé Straně.

43 Každá ze Stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou ke konci posledního 
dne kalendářního měsíce, vc kterém byla výpověď druhé Straně doručena:
(a) pokud vztah mezi HMP a OICT se změní takovým způsobem, žc nebude splňovat 

parametry uvedené v ustanovení § 11 odst 1, resp. § 11 odsL 4 ZZVZ;
(b) v případě podstatného porušení této Smlouvy druhou Stranou, pokud ani po předchozím 

písemném upozornění na porušení Smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění 
stavu porušení Smlouvy a s upozorněním na možnost výpovědi Smlouvy nebude zjednána 
náprava; za podstatné porušení se považuje zejména prodlení s úhradou peněžité částky 
v souhrnu přesahující alespoň 100.000,- Kč.

4.6 HMP bude oprávněno od této Smlouvy odstoupit, pokud OICT přes písemné upozornění 
nedodržuje podmínky podávání poštovních zásilek, k jejichž dodržování se zavázal touto 
Smlouvou, popř. se dostane do prodlení s jakoukoli platbou dle této Smlouvy (včetně Narovnací 
platby dle čL 5.1 této Smlouvy) a nezjedná nápravu závadného stavu ve lhůtč patnácti (15) dnů
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od výzvy k nápravě.
4.7 I po ukončení této Smlouvy přetrvá právo HMP žádat po OICT úhradu a vyfakturovat Cenu 

za již poskytnuté, ale ne vy fakturová né služby podle této Smlouvy, právo HMP žádat po OICT 
úhradu a vyfakturovat jiné platby, které HMP bylo podle této Smlouvy oprávněno žádat 
před ukončením Smlouvy (včetně Narovnací platby dle čL 5.1), jakož i veškerá další práva a 
povinnosti, které podle své povahy mají ukončení této Smlouvy přetrvat.

4.8 Strany vylučují možnost odstoupit od této Smlouvy v nejširším rozsahu připuštěném zákonem 
mimo případy výslovně sjednané v této Smlouvě.

5. UJEDNÁNÍ OHLEDNĚ SLUŽEB POSKYTNUTÝCH OD 1.10. 2017 DO ÚČINNOSTI 
TÉTO SMLOUVY

5.1 HMP vystaví daňové doklady, a OICT uhradí, nad rámce Ceny za služby poskytnuté podle této 
Smlouvy po její účinnosti, platby za služby poskytnuté v období od 1. 10. 2017 do účinnosti této 
Smlouvy ve prospěch OICT v celkové souhrnné výši vypočtené způsobem dle ČL 3.1 této 
Smlouvy („Narovnací platba”). OICT uhradí Narovnací platbu podle dnú splatností uvedených 

jednotlivých daňových dokladech, nejpozilěji však v celé výši do 31. 12. 2019. Ustanovení 
čL 3.2, 3.3 a 3.6 této Smlouvy se uplatní obdobně. Tím budou vypořádána veškerá vzájemná 
práva a povinnosti Stran ve vztahu k plnění ČL 13.5 Provozní smlouvy v období od 1. 10. 2017 
do účinnosti této Smlouvy.

na

6. ÚROK Z PRODLENI, SMLUVNÍ POKUTY A NAHRADA UJMY
6.1 V případě prodlení OICT s jakoukoli platbou dle této Smlouvy (včetně Narovnací platby 

dle čL 5.1 této Smlouvy) je HMP oprávněno požadovat po OICT úrok z prodlení v zákonné výši 
a smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení Vedle smluvní pokuty je 
liMP oprávněno požadovat též náhradu způsobené újmy v plné výši

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Tuto Smlouvu lze dohodou měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranné potvrzeným 

písemným smluvním ujednáním, pode psaným oprávněnými zástupci obou Stran.
12 Cena a další platby podle této Smlouvy budou, resp. mohou být navýšeny o daň z přidané 

hodnoty podle aktuální platné zákonné sazby.
13 Strany vylučují aplikaci § 1982 a násL OZ.
7.4 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití § 1740 odst 3 OZ.
13 Strany prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 

OZ nepřihlíží k obchodnou zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

7.6 Pokud v této Smlouvě nebylo uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti Stran, jakož i právní 
poměry z ní vyplývající nebo vznikající, příslušnými ustanoveními OZ v platném znění

7.7 Strany výslovně souhlasí s tón, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselné 
označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7.8 V souladu s § 43 odst 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněm pozdějších 
předpisů, HMP tímto potvrzuje, že Smlouva byla v souladu se zákonem před uzavřením
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předložena ke schváleni Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy 
Smlouvu v tomto znění schválila dne 24.10.2019 Usnesením Rady hl města Prahy ě. 2294.

7.9 Nedílnou součástí této Smlouvy Je následující příloha: 

Příloha ě. 1: Poštovní smlouva;

7.10 Případné spory z této Smlouvy se Strany budou snažil řešit především dohodou, nedojdc-li 
k dohodě, budou spory rozhodovány soudy, přičemž pro tyto případy sjednávají Strany mfctní 
příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1 nebo Městského soudu v Praze.

Strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz svého souhlasu s obsahem 
této Smlouvy k ní Strany připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona c. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní město Praha Operátor ICT, a.s.

V Praze V Praze

Digitálně podepsal 
Michal Fišer MBA 
Datum: 2019.11.07 
11:18:39 +01Q01

Michal Fišer 

MBA

Ing. David Vorlíěck
pověřený řízením odboru IAP M1IMP

Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

Bc Petra Burdová Ikon *t«ll A>MttBxllW

Bc. Petra Burdová
místopředsedkyně představenstva
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