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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona č.89j2012 Sb., občanský

zákoník

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, Brno
Zastoupený:
IČ:
Plátce DPH:

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
00094862
Ano, DIČ: CZ00094862

dále jen "objednatel nebo zadavatel"

a

Cosmotron Bohemia, s.r.o.
Pančava 415/11, 695 01 Hodonín
IČ:
DIČ:
zastoupený:
Zápis vOR:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

25518453
CZ25518453
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28794
KB Hodonín

dále jen .zhotovítel "

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva")

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu (dále jen "Veřejná zakázka") "Úpravy systému CES on-line".

2. Smluvní strany prohlašují, že závazkový vztah z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a násl. a § 2631 a násl. občanského zákoníku.
Otázky neupravené v této smlouvě jsou dále řešeny zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou v
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je zhotovení díla spočívajícího ve vyhotovení úprav systému CES
on-line v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě a zadávacím řízení na tuto zakázku. Objednatel se
zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné plnění dle této smlouvy sjednanou odměnu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli komplexní služby a činnosti v souvislosti se
zpracováním předmětu díla.

1.3. Zhotovitel bude poskytovat objednateli podporu během následujícího využití díla k dalšímu provozu
systému formou konzultací a pomoci při řešení vzniklých problémů. Podpora bude poskytována
formou telefonních konzultací, zodpovídání dotazů prostřednictvím elektronické pošty a konzultací
poskytovaných v místě plnění předmětu díla. Tato podpora je zahrnuta v ceně díla.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Místem plnění je sídlo objednatele, Zelný trh 299/6, 65937 Brno
2.2. Realizace bude dokončena do 45 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
2.3. Termíny jsou pro obě smluvní strany závazné s tím, že si plně uvědomují možnosti jeho korekcí v

průběhu prací. Změny musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3. KVALITA PLNĚNÍ, ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému poskytování předmětu plnění, dodržení povinnosti
náležité odborné péče tak, aby bylo dosaženo cíle a účelu smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že všechny výstupy plnění zhotovitele budou odpovídat platným obecně
závazným předpisům.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,

b) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil při podpisu smlouvy.

3.4. K dosažení účelu smlouvy jsou strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace a
nezbytnou součinnost. Objednatel je povinen vyjadřovat se bez zbytečného odkladu k předávaným
výsledkům plnění veřejné zakázky a poskytovat zhotoviteli potřebné informace k zajištění plynulosti
prací. Na žádost kterékoli ze stran budou v případě potřeby svolávány porady, jejichž závěry se
stanou závaznými pro další postup při plnění veřejné zakázky.

3.5. Převzetí plnění (nebo jeho části) objednatelem bude provedeno po úspěšném ukončení akceptačního
procesu plnění nebo jeho příslušné části, ve formě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými
osobami obou smluvních stran.

3.6. Zjištěné nedostatky je objednatel povinen zhotoviteli písemně vytknout nejpozději do 14 pracovních
dní. Zhotovitel se zavazuje k odstranění zjištěných nedostatku ve lhůtě 30 dní.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Celková cena za plnění předmětu smlouvy dle Smlouvy je smluvními stranami Sjednána na tuto
částku:
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Celková cena bez DPH 99000,-Kč

(slovy devadesát devět tisíc korun českých)

DPH 20 790,-Kč

(slovy: dvacet tisíc sedm set devadesát korun českých)

Celková cena včetně DPH 119790,-Kč

(slovy: jedno sto devatenáct tisíc sedm set devadesát korun českých)

4.2. Cena za plnění předmětu smlouvy obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu

smlouvy včetně nákladu souvisejících (cestovní náklady, náklady na dopravu, poplatky, cla, vedlejší

náklady apod.); tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena je rovněž stanovena s

přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až

do doby dokončení předmětu smlouvy.

4.3. Cena bude hrazena objednatelem zhotoviteli bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele, na

základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým

je vždy den následující po některé ze skutečností rozhodných pro hrazení ceny (viz výš). Daňový

doklad bude splatný do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4.4. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle

příslušných právních předpisu, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisu, dále musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti, jinak je zadavatel oprávněn

jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem

splatnosti. V takovém případě není Moravské zemské muzeum v prodlení s úhradou.

4.5. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.6. Cenu za plnění předmětu smlouvy je možné překročit nebo snížit v případě legislativní změny sazby

DPH, nejvýše však o tuto změnu sazby. Nově stanovené ceny budou platit od prvého dne měsíce

následujícího po měsíci, kdy bude oznámení o změně cen doručeno Objednateli.

5. MLČENLIVOST

5.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti dle příslušných právních předpisu a dále
dle příslušných ustanovení této smlouvy.

5.2. S výjimkou skutečností obecně známých jsou veškeré skutečnosti, které se smluvní strany dozvědí v
souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy, důvěrné a smluvní strany, jejich zaměstnanci a
nimi spolupracující osoby jsou povinny o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost.

5.3. Smluvní strany budou s důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k jejich změně, zničení či
ztrátě, případně jinému zneužití.

5.4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, je povinen poskytovat informace
vztahující se k jeho působnosti dle Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
5.4.1. Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech);
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5.4.2. veškeré údaje uvedené v této smlouvě popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového
právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti
nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

6. SMLUVNÍ POKUTYA ODPOVĚDNOSTZA ŠKODU

6.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu
ustanovení § 2048 a násl. Občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není
dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní
pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty muže být započítána s pohledávkou
Dodavatele na zaplacení ceny.

6.2. Pokud bude Zhotovítel v prodlení se splněním svého závazku dodat zboží nebo jeho část, je
Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny za každý i
započatý den prodlení.

6.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je smluvní strana, která porušila
mlčenlivost, povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

6.4. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne zadavateli škoda. Zaplacením
smluvní pokuty nezaniká nárok zadavatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností
dodavatele z této smlouvy.

6.5. Při prodlení s platbou je zadavatel povinen zaplatit dodavateli zákonný úrok z prodlení a smluvní
pokutu nejvýš 0,5 % z dlužné částky.

6.6. Smluvní pokuta bude splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení.
Strany si sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že
právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých
plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či
účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane
nespolehlivým plátcem DPH, je povinna tuto skutečnost oznámit Moravskému zemskému nejpozději
do 5 pracovních dnu ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy
Moravské zemské muzeum předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z
těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit Moravskému zemskému muzeu smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se
nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel dále
souhlasí s tím, aby Moravské zemské muzeum provedlo zajišťovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v
registru nespolehlivých plátců DPH.

6.8. Smluvní strany činí nespornou výŠi sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou a
oprávněnou co do sjednané výše, zejména s přihlédnutím k účelu a významu této smlouvy pro
objednatele a k ujištění o zkušenostech poskytovatele.
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6.9. Pokud nesplněním podmínek smlouvy ze strany dodavatele vznikne zadavateli škoda, je zhotovitel
povinen vzniklou škodu uhradit v plném rozsahu.

7. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Objednatel i zhotovitel může tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou formou s
výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla doručena výpověď Smlouvy druhé smluvní straně.

7.2. Po uplynutí posledního dne výpovědní íhůty je zhotovitel povinen ukončit činnosti prováděné na
základě této Smlouvy. Zhotovitel je však povinen písemně upozornit objednatele na opatření
potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně spojené s nedokončením činností
přerušených v souvislosti se zánikem této Smlouvy.

7.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel naplní některý z následujících
důvodů tím, že:

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
b) vstoupí do likvidace;
c) je v prodlení s poskytování plnění oproti termínům dle této Smlouvy a termínů stanovených

objednatelem dle čI. 2 odst. 4.2. této Smlouvy více než 10 dnů:
d) oznámil objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
e) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně (min. 2 krát) neplní nebo porušuje jinou povinnost

danou mu touto Smlouvou.

8. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití díla nebo
kterékoli jeho části, která bude předmětem autorskoprávní ochrany, a to to v souvislosti s použitím
aplikace CES on-line, na kterou je dílo vázáno. Zhotovitel současně opravňuje objednatele
k jakémukoliv zpracování autorského díla, jeho spojování s jinými díly, zařazení do jiných děl, a to
v souladu se záměrem objednatele.

8.2. Objednatel je oprávněn poskytnout, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně nebo
trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám, a to částečně nebo
zcela. Zhotovitel dále touto smlouvou uděluje souhlas k oprávnění objednatele poskytnout třetím
osobám (formou postoupení i poskytnutí), a to i bez souhlasu objednatele. O postoupení licence a o
osobě postupníka bude zhotovitel informován bez zbytečného odkladu.

8.3. Licenční oprávnění poskytnuté objednateli podle tohoto článku a vlastnické právo k nosiči díla
přecházejí na objednatele dnem předání díla.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatku podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich oprávnění
vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou oprávněny jednat ve věcech
smluvních a jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy).
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9.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.4. Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími
obecně závaznými právními předpisy České republiky.

9.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s
ustanovením § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory.

9.6. Moravské zemské muzeum si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných
dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve Smlouvě včetně ceny.

9.7. Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících
ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě smluvní strany písemně nahradí takové neplatné,
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které nejvíce odpovídá účelu a
úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy tak, aby bylo dosaženo úpravy, která je hospodářsky
nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou
jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

9.8. Veškeré písemnosti a výstupy týkající se této smlouvy a jejího předmětu budou vyhotoveny v
českém jazyce.

9.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Smlouvy včetně
účetních dokladu minimálně do konce roku 2025.

9.10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

9.11. Tato Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

9.12. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztah založený touto smlouvou se neuplatní ustanovení §
1764 Občanského zákoníku. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského
zákoníku převzaly nebezpečí změny okolností.

r...--
V 1l.~!'!;;, " dne ~.7 -12- 2016 V Hodoníně dne ... !..~ /t Zo 16 

Za zhotovitele
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

jednatelka

Za Moravské zemské muzeum
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