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SMLOUVA O DODÁNÍ SOFTWARU  
A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB 

 

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovitel:     
Obchodní firma: DHI a.s. 

Sídlo: Na Vrších 1490/5 
100 00 Praha 10 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604 

IČO:  64948200 

DIČ: CZ64849200 Plátce daně:  ANO 

Název a adresa banky: Komerční banka, Praha 10, Kubánské náměstí 15 

Číslo účtu: 19-6010250297/0100 

  

jejímž jménem jednají: Ing. Evžen Zeman, CSc., předseda představenstva 
Ing. Jan Krejčík, Ph.D., člen představenstva 
 

Kontaktní osoby v záležitostech plnění 
této smlouvy ve věcech technických: 

Ing. David Hrabák 

 
(dále jen zhotovitel) 
 

Objednatel: 

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. 

Sídlo: Víta Nejedlého 893 
500 03 Hradec Králové 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 964 

IČO:  48172898 

DIČ: CZ48172898 Plátce daně:  ANO 

Název a adresa banky: Komerční banka  

Číslo účtu: 4304511/0100 

  

jejímž jménem jednají: Ing. František Barák, místopředseda představenstva společnosti 
Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek 
 

Kontaktní osoby v záležitostech plnění 
této smlouvy ve věcech technických: 

Ing. Lukáš Netušil 

 

(dále jen objednatel) 
 
uzavírají následující smlouvu: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za níže uvedených podmínek dodat software a provádět servisní úkony 
a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně plnění sjednanou cenu.  
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUY 

(1)  Předmětem plnění smlouvy je: 

A) Dodávka softwaru MIKE URBAN City 2009 zahrnující 1x Model Manager, 1x Collection system 
(PipeFlow + Rainfall Runoff) pro síťovou licenci pro 5000 úseků. Licence je svázána s hardwarovým 
klíčem MZ-19016 

B) Aktualizace objednatelem vlastněného software MIKE URBAN City 2009 (1x Model Manager, 1x WD 
Tools), lokální licence, na síťovou licenci pro 5000 úseků. Licence je svázána s hardwarovým klíčem 
MZ-19016 

C) Konzultační činnost, školení a technická podpora zaměřená na řešení a vyřešení problémů přímo 
související s programovým prostředkem distribuovaným zhotovitelem (dále jen servisní služby). Jedná 
se o software: MIKE URBAN City pro hardwarový klíč č. MZ-19016 a License Manager Server (LMS) 
pro hardwarový klíč č. MZ-19016. Celkový rozsah této servisní činnosti je 15 hodin ročně. 

(2)  Zasílání aktuálních informací uživatelům. 

(3)  Zaslání jednoho updatu programového prostředku MIKE URBAN ročně. 

3. PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

(1)  Práva a povinnosti účastníků smlouvy vyplývají z právního režimu smlouvy o dílo, obsaženého 
v příslušných ustanoveních Obchodního zákoníku, a z této smlouvy. 

(2)  Pro úspěšný průběh poskytování služby se objednatel zavazuje k poskytnutí součinnosti podle požadavků 
zhotovitele a to zejména: 

a) Zajištění potřebných technicko-organizačních podmínek a informací pro řešení zadání a zajištění 
přístupu pracovníků zhotovitele k technickým prostředkům, na nichž bude systém provozován, 
například zpřístupnění počítačů, na kterých bude prováděna úprava SW (případně v doprovodu osoby 
seznámené s požadavky na příslušné úpravy). 

b) Předání veškerých potřebných podkladů pro realizaci služeb (např. heslo pro vstup do počítače, 
při požadavku na generování výstupů - dokumentace k periferiím, soupis požadavků na úpravu 
a změnu funkcí ap.). 

c) Zajištění konzultací k vyjasnění obsahu předmětu plnění. 

(3)  Objednatel má po dobu platnosti této smlouvy nárok na slevu 50 % na školení a semináře pořádaná 
zhotovitelem. Nárok na slevu lze uplatnit pro počet účastníků jednoho školení rovnající se počtu licencí, 
na které má objednatel platnou servisní smlouvu. 

4. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

(1)  Nejzazší termín dodání softwaru uvedeného v písmeni A) a B) v odstavci 1) ve článku 2. Předmět plnění 

smlouvy je stanoven na 31.12.2010. 

(2)  Provozní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze oboustranně vypovědět na další kalendářní 
období písemnou výpovědí, která musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději dva měsíce před 
koncem kalendářního roku. 

(3)  Místo plnění je sídlo objednatele/zhotovitele.  

5. SMLUVNÍ CENA  

(1)  Cena dodání softwaru uvedeného v písmeni A) a B) v odstavci 1) ve článku2. Předmět plnění smlouvy je 
stanovena v hodnotě 314 920,- Kč bez DPH. 



Číslo smlouvy objednatele:                                 Číslo smlouvy zhotovitele: DHI 32001020-03 

 

SOD-10/01 strana 3 z 4 

(2)  Cena za standardní služby servisní smlouvy dle článku 2. této smlouvy (předmětu plnění smlouvy) 
odstavce 1) písmena C) pro výše uvedené instalace programového prostředku je stanovena dle platného 
ceníku programového prostředku v době sjednání servisní smlouvy. Cena nezahrnuje DPH. V tomto 
případě celková částka za standardní služby činí 127 610,- Kč/rok bez DPH. Celková částka za servisní 
služby byla stanovena následujícím způsobem: 

 
Název produktu: Spec. Hardwarový 

klíč 
Cena roční podpory 

bez DPH 

MIKE URBAN City 
MU-MM 

CS-Pipeflow 
CS-RR 

WD Tools 
LMS 

 
5000 

MZ-19016 
2 
1 
1 
1 
1 

 
52 420,-Kč/rok 
19 310,-Kč/rok  
  9 660,-Kč/rok 
  4 830,-Kč/rok 
41 390,-Kč/rok 

Cena bez DPH celkem:   127 610,-Kč/rok 

 

(3)  V případě, že se objednatel rozhodne v budoucnu rozšířit stávající verzi programového prostředku, cena 
za servisní služby se navýší o cenu servisní služby za rozšíření/modul programového prostředku dle 
platného ceníku. 

(4)  Cena dalších nadstandardních služeb mimo rámec servisní smlouvy bude stanovena dohodou vždy 
pro konkrétní případ. 

(5)  Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním sjednaných služeb. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

(1)  Souhrnná platba za dodání softwaru uvedeného v písmeni A) a B) v odstavci 1) ve článku 2. Předmět 

plnění smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené ke dni uzavření této smlouvy o dodání 
softwaru a poskytování servisních služeb. K fakturaci bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni 
zdanitelného plnění. 

(2)  Platby za standardní služby servisní smlouvy dle článku 2. této smlouvy (předmětu plnění smlouvy) 
odstavce 1) písmena C) na příslušný rok, a to počínaje rokem 2011, budou uhrazeny na základě vydaných 
faktur v lednu téhož roku. Ke každé fakturaci bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni 
zdanitelného plnění. 

(3)  Splatnost faktury je vždy třicet dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla 
doručena objednateli sedmého dne po odeslání. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z náležitostí stanovených právními předpisy, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu vrátit 
zhotoviteli k doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury 
objednateli. 

(4)  V případě prodlení s placením faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené platnými právními předpisy; ve smyslu ustanovení §369a obchodního zákoníku.  

(5)  V případě prodlení s placením faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.  

(6)  V případě prodlení že zhotovitel bude v prodlení s plněním uvedeným v písmeni A) a B) v odstavci 1) ve 
článku 2. Předmět plnění smlouvy o více jak jeden den nežli je uvedeno v odstavci 1) článek 4. Čas a místo 
plnění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky 
uvedené v odstavci 1) článku 5. Smluvní cena za každý den prodlení. 

(7)  Pokud dojde po uzavření této smlouvy ke změně daňových, celních či jiných předpisů, bude k ceně díla 
připočteno veškeré aktuální daňové, celní a poplatkové zatížení, kterému bude provedení díla podléhat. 
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7. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

(1)  Odstraňování závad bude prováděno podle potřeby na pracovišti objednatele nebo zhotovitele. 
Reklamovanou závadu musí objednatel nahlásit písemně, např. e-mailem.  

(2)  Zhotovitel neodpovídá za vady na dodaném softwaru, jestliže byly zapříčiněny chybným užíváním 
předmětu díla. 

8. ŘEŠENÍ SPORŮ 

(1)  Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.  

(2)  Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje 
zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu touto smlouvou; tím není dotčeno právo zhotovitele 
přerušit provádění díla vyplývající ze zákona.  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1)  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran. Vyhotovuje se 
ve čtyřech výtiscích s platností originálu, vždy po dvou pro každou ze smluvních. 

(2) Tato smlouva neřeší práva na používání software firmy DHI, ta se řídí příslušnou „Licenční smlouvou 
na software společnosti DHI“, která je přílohou této smlouvy. 

(3) Nevyčerpané služby včetně hodin na konzultační činnost, školení a technickou podporu přímo související 
s programovým prostředkem MIKE URBAN ze strany objednatele se nepřevádějí do dalšího kalendářního 
roku. 

(4) Smlouva může být upravena pouze písemnou dohodou účastníků nebo písemným dodatkem 
podepsaným oběma účastníky. 

(5) Smluvní strany potvrzují níže připojenými podpisy, že si smlouvu přečetly, že smlouva vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli a že není uzavírána v tísni, pod nátlakem či za jinak jednostranně výhodných 
podmínek. 

(6) Na vztahy mezi účastníky, které nejsou touto smlouvou výslovně výše upraveny, se jinak uplatní obecný 
právní režim smlouvy o dílo podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku. 

(7) Tato smlouva nahrazuje smlouvy číslo DHI 1036/2005 včetně platných dodatků a veškerá další ujednání a 
smluvní závazky týkající se servisních služeb na programové vybavení specifikované v §3 a §4. 

 
 
V Hradci Králové dne ...................   V Praze dne ................... 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 

Ing. František Barák  Ing. Evžen Zeman, CSc. 
místopředseda představenstva  předseda představenstva  

společnosti Vodovody a kanalizace  
Hradec Králové a.s. 

 společnosti DHI a.s. 

 
 
 

  Ing. Jan Krejčík, Ph.D.  
  člen představenstva  

  společnosti DHI a.s. 
 


