
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Občanský zákoník")

TATO SMLOUVA O DÍLO Č. 07899-2019-020 (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena mezi:

(l) Cd Cargo, a.s.

Se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zastoupená:

IČO: 281 96 678

DIČ: CZ 28196678

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mčstským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12844

(dál jen ,,Objednatel")

(2) RPP International s.r.o.

Se sídlem:

Zastoupená:
IČO:

DIČ,

Číslo účtu:

Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha l - Nové Město

R , , jednatelem společnosti

273 93 097

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
109852

(dále jen ,Zllotoviter')

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen ,,Strany" nebo jednotlivě jako ,,Strana")

JE DOHODNUTO následující:

l



l. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele
(dále rovněž jako ,,Di7o").

1.3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli nutnou
součinnost k provedení Díla a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. MÍSTO A TERMÍN VYTVOŘENÍ DÍLA

2.1. Místem předání Díla je sídlo Objednatele, pracoviště Odboru procesního
inženýringu na adrese: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b a Jankovcova
1569/2c, PSČ 170 00.

2.2. Dílo jako celek bude Objednateli předáno nejpozději do Tato doba
může být p'odloužena dle potřeb a požadavků Objednatele.

3. PROVÁDĚNÍ A ZMĚNY DÍLA
3.1. Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele týkajícími se způsobu provádění Díla.

Zhotovitel provede Dílo řádně a s odbornou péčí, v ujednaném čase a obstará
vše, co je k provedeni Díla potřeba. Zhotovitel je povinen vždy upozornit
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, který mu
Objednatel dal.

3.2. V případě, že v průběhu provádění Díla vyjde najevo skutečnost, že je v zájmu
Objednatele Dílo změnit či upravit, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost
Objednateli bez zbytečného odkladu oznámit.
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3.3. V případě, že v průběhu provádění díla Objednatel požádá o změnu Díla
v nepodstatném rozsahu (čímž se pro účely této Smlouvy rozumí rozsah
do 80 človčkohodin práce členů realizačního týmu nebo tomu odpovídající
finanční ekvivalent), Zhotovitel se zavazuje v souladu s pokyny a potřebami
Objednatele změny Díla provést. Odměna za takovou předpokládanou zrněnu
Díla je zahrnuta do celkové ceny Díla. Zhotovitel je však povinen upozornit
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost případné změny Díla.

3.4. V případě, že v průběhu provádění Díla Objednatel požádá o změnu Díla
v podstatném rozsahu (čímž se pro účely této Smlouvy rozumí rozsah
nad 80 Člověkohodin práce členů realizačního týmu nebo tomu finančně
odpovídající ekvivalent), Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu provést
detailní hodnocení dopadů Objednatelem navrhovaných změn Díla.

3.5. Podstatné zrněny Díla musí být sjednány písemně dodatkem této Smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1. Dílo bude Objednateli nejdříve předloženo ve formě návrhu k posouzení.

4.2. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dní od doručení takového
návrhu písemně (včetně zprávy elektronické pošty) předložit Zhotoviteli své
požadavky a připomínky k návrhu. Zhotovitel příslušný návrh v souladu se
zaslanými připomínkami do 10 (deseti) pracovních dni od obdržení připomínek
a požadavků řádně upraví a předá Objednateli upravený návrh dokumentu.
Postup podle věty první a druhé dle tohoto odstavce se pak může opakovat.

4.3. Řádně upravený dokument obsahující analýzu a návrh řešení, ke kterým již
Objednatel nemá ve výše uvedené lhůtě žádné požadavky či připomínky,
se považuje za převzatý.

4.4. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán písemný protokol
zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. l této Smlouvy.
Dokumenty budou předány a převzety ve formátech PDF, DOC(X).

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena Díla bude stanovena jako součin počtu skutečně
odpracovaných hodin a jednotkové ceny za l MD dle výkazu práce, který bude
předem odsouhlasen Objednatelem a bude tvořit nedílnou součást faktury.

5.2. Kromě zákonných náležitostí musí faktura obsahovat rovněž evidenční číslo této
Smlouvy, pod kterým je Smlouva evidována u Objednatele, číslo objednávky a
dobu splatnosti stanovenou v souladu s touto Smlouvou.
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5.3. Jestliže nebude daňový doklad (faktura) obsahovat veškeré údaje vyžadované
platnými právními předpisy, nebo pokud v ni nebudou správně uvedené údaje, je
Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejího
obdržení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.
V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet
doručením opravené faktury Objednateli.

5.4. Faktura bude Objednateli zaslána v listinné podobě na adresu: Cd Cargo, a.s.,
Odbor účetnictví, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

5.5. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o DPH") dohodly,
že faktura může být též Objednatel zaslána v technické podobě - elektronicky
(dále jen ,,Elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu

. Zhotovitel se zavazuje, že Elektronická faktura bude
Objednateli vždy zasílána z emailové adresy: . Elektronická
faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a § 435 odst. l
občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že Elektronická faktura bude
generována přímo z účetního systému Zhotovitele v elektronické podobě a tato
elektronická podoba bude představovat originální verzi těchto dokladů
evidovanou v účetnictví Objednatele. V případě, že není možné generovat
Elektronickou fakturu přímo z účetního systému Zhotovitele, musí být opatřena
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem takových služeb,
vedeným v seznamu Ministerstva vnitra. Elektronická faktura bude vyhotovena
ve formátu PDF v četnosti l faktura = 1 pdf soubor. Přílohy Elektronické
faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli
pouze ve formátech RTF, PDF,JPG, DOC, DOCX, XLS, XLSx. V případě,
kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura zavazuje se Zhotovitel
nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. přijeti Elektronické
faktury Objednatelem bude potvrzeno zpětným odesláním zprávy o doručení na
emailovou adresu, z níž byla faktura odeslána.

5.6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je (devadesát) kalendářních dnů
od doručení faktury Objednateli. Faktura budou uhrazena bankovním převodem
na účet druhé Smluvní strany.

5.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn
požadovat úrok z prodlení, dle ustanovení § 1970 Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Tento úrok z prodlení nebude
vůči Objednateli uplatňován v případě prodlení s placením za dobu minimálně
14 (čtrnácti) kalendářních dnů bezprostředně následujících po splatnosti
stanovené touto Smlouvou.

5.8. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv
závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného

Strana : 4/11



závazku zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2
zákona o DPH.

5.9. Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce
ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato
skutečnost nastala. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení
za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele
má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního
způsobu zajištění daně podle § 109 zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního
způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele
o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet
správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek
Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH z této
smlouvy považuje za splněný.

6. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít ke dni protokolárního převzetí
Objednatelem vlastnosti požadované touto Smlouvou a bude splňovat veškeré
požadavky Objednatele. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka
od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů Díla nebo jeho
části, stanovených touto Smlouvou či obecně právními předpisy. Zhotovitel
odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Dílo v době jeho předáni
Objednateli, a dále za ty, které se na Díle vyskytnou v záruční době.

6.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání poslední etapy Díla
podle této Smlouvy a trvá 2 (dva) roky od převzetí Díla jako celku.

6.3. Objednatel je povinen vady Díla nahlásit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 1 měsíce, ode dne jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel
v takovém případě prošetři' oznámenou vadu Díla a v případě, že se na ni
vztahuje záruka, tuto vadu bezplatně ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů
od jejího oznámení Objednatelem Zhotoviteli. Vady lze oznámit emailem
či dopisem.

6.4. Každá ze Smluvních stran jmenuje tímto oprávněnou osobu. Oprávněné osoby
budou zastupovat Smluvní stranu v technických záležitostech (včetně řešeni vad)
souvisejících s plněním této Smlouvy.

Kontaktní osoby Zhotovitele:

Kontaktní osoba Objednatele:
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6.5. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny
na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit.

7. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

7.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou
povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

7.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak,
aby nedocházelo k prodlení s plněním terminů a s prodlením splatnosti
peněžních závazků.

7.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě zrněny kontaktních údajů budou o této
změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

7.4. Objednatel poskytne Zhotoviteli nutnou součinnost ke zhotoveni Díla ve formě
konzultací interních zaměstnanců objednatele.

8. VYŠŠÍ MOC
8.1. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností

stanovených touto Smlouvou, pokud bylo způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc
se ve smyslu této Smlouvy považují mimořádné okolnosti bránicí dočasně nebo
trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření
nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti
nebo jejich následky povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za zásah vyšší moci
jsou považovány zejména války a živelné katastrofy značného rozsahu mající
přímé důsledky pro předmět plnční Smluvních stran z této Smlouvy.

8.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména
hospodářských poměrů povinné Smluvní strany a dále překážky plnění, které
byla tato Smluvní strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy,
obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže
může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož
i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná Smluvní strana již
v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné
povinnosti nemající na ostatní plnění vyplývající z této Smlouvy vliv.

8.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná
Smluvní strana při uzavírání této Smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná
Smluvní strana dala najevo, že uzavírá tuto Smlouvu i přesto, že tato překážka
může její plnění ohrozit. Za vyšší moc se považuje okolnost, která může ohrozit
nebo znemožnit plnění Zhotovitele, o které Objednatel nepochybně věděl a
Zhotovitele na ni neupozornil, i když musel důvodně předpokládat, že tato
okolnost není Zhotoviteli známa.
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8.4. Smluvní strana uplatňující nárok z titulu zásahu vyšší moci oznámí písemně bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 (dvaceti) pracovních dnů, druhé
Smluvní straně takový zásah, pokud druhá Smluvní strana o zásahu nebyla
informována jinak, s uvedením jeho počátku a pravděpodobné doby trvání, v
opačném případě ztratí tato Smluvní strana právo se zprostit povinností
vyplývajících z této Smlouvy z titulu zásahu vyšší moci. Ve stejné lhůtě je
Smluvní strana povinna oznámit skončení zásahu vyšší moci.

8.5. Spolu s oznámením o zásahu vyšší moci nebo nejpozději do 3 (tří) pracovních
dnů po takovém oznámení oznamující Smluvní strana předloží druhé Smluvní
straně důvěryhodný důkaz potvrzující zásah vyšší moci, jakož i to, že zásadně
ovlivňuje plnění jejích závazků z této Smlouvy.

9. DŮVĚRNOST
9.1. Tato Smlouva a veškeré informace a dokumenty s ni související mají důvěrný

charakter, a žádná Strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Strany tyto
informace a/nebo jakékoliv informace, které jsou obchodním tajemstvím druhé
Strany, zveřejnit nebo jinak zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo tyto informace
využít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby, a to po dobu trvání této
Smlouvy a pěti let po jejím ukončení, s výjinikou případů, kdy je zpřístupnění
těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na
základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné.
Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na sdělení obou Stran činěná v souladu s
plněním této Smlouvy vůči odborným poradcům (zejména právním). Pokud
závazek mlčenlivosti těchto třetích osob nebude vyplývat z právních předpisů,
příslušná Strana uzavře s takovými osobami dohodu o utajení poskytovaných
informací. Platí dále, že závazek mlčenlivosti je možné v každém jednotlivém
případě vyloučit nebo omezit dohodou Stran.

9.2. Za porušení obchodního tajemství Strany nepovažují zveřejnění této Smlouvy
v registru smluv ve smyslu čl.10 této Smlouvy.

9.3. Objednatel je oprávněn jednostranně poskytnout informace, na které se případně
vztahuje ochrana dle této Smlouvy, v případě, že je k takovému postupu povinen
na základě platného právního předpisu a/nebo pravomocného soudního,
arbitrážního či správního rozhodnutí s tím, že:

(a) je oprávněn poskytnout informace pouze v rozsahu nezbytně nutném
pro splnění dané povinnosti,

(b) zvolí nejvhodnější postup v dané věci tak, aby zároveň byl
minimalizován zásah do důvěrného charakteru informací.

10. PROHLÁŠENÍ STRAN A DOLOŽKA ÚČINNOSTI DŮVĚRNOST
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední stranou. Smlouva nabývá

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které v souladu se zák. č. 340/2015
Sb., o registru smluv, zajistí Objednatel.
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10.2. Strany jsou si vědomy skutečnosti, že Objednatel je povinnou osobou podle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a důsledků, které jsou s touto
skutečností spojeny. Strany prohlašuji, že dospěly ke společnému závěru, že tato
Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Strany potvrzují, že si
za tímto účelem navzájem poskytly informace, které považují za dostatečné. Obě
strany souhlasí s takovým zveřejněním Smlouvy s případnými výjimkami, na
které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah.

11. NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
11.1. Strany se shodly na tom, že některá ustanovení této Smlouvy obsahují

informace, jež nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících
svobodný přístup k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím, a na
které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah před případným zveřejněním
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Strany se
shodly na tom, že ustanovení této Smlouvy, která byla zvýrazněna vyžlucením,
tvoří informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících
svobodný přístup k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím. V
registru smluv bude Smlouva uveřejněna ve znění, ve kterém budou takto
zvýrazněné informace znečitelněny.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo

v souvislosti s ní, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.
12.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínu dle ČI. 2.2 této

Smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
za každý den i započatý den prodlení.

12.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním terminu pro odstranění
reklamovaných vad je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000
kč za každý i započatý den prodlení.

1 2.4. Zhotovitel není oprávněn započíst, postoupit nebo zastavit třetí osobě
své pohledávky plynoucí z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Pokud Zhotovitel poruší tuto povinnost nebo provede jednání
směřující k porušení této povinnosti, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve výši hodnoty započítané, postoupené
nebo zastavené pohledávky.

12.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným,
nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost,
nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
Strany se zavazuji nahradit po doručení výzvy kterékoli Strany neplatné,
nevymahatelné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným,
vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným právním a obchodním
smyslem, případně uzavřít novou smlouvu tak, aby bylo docíleno původně
zamýšleného záměru.
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12.6. Tato Smlouva
Smlouvy. Tuto
stran ve formě
zástupci obou
je vyloučena.

představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této
Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými

Smluvních stran. Změna této Smlouvy ústní dohodou

12.7. Strany se zavazují zajistit ochranu osobních údajů, které budou zpracovávat na
základě této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní. Při zpracování osobních údajů
jsou Strany povinny zejména zajistit, aby osobní údaje byly zpracovány
zákonným způsobem, pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, a
aby osobní údaje byly technicky a organizačně zabezpečeny tak, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich
změně, zničeni nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Strany jsou dále povinny
zajistit, aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání
osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů,
zejména z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (gdpr).

12.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy, příloha č. l vzor Akceptačního
protokolu.

12.9. Tato Smlouva je uzavřena ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní
strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, Že si tuto smlouvu přečetly, Že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

V
Objednatel

4
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