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Smlouva o dílo 

Smluvní strany: 

1. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
se sídlem: Smetanovo nábřeží 995/6, 110 01 Praha 1
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: PhDr. Alice Tejkalová Němcová, Ph.D., děkanka
(dále jen “objednatel”)

a 

2. IDC-softwarehouse, s.r.o.
se sídlem: U průhonu 773/12, 170 00 Praha 7
IČ: 26204576, DIČ: CZ26204576
Veřejný rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. C 79504
Bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.,
Zastoupená: PhDr. Karel Diviš, jednatel
(dále jen ”zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo na konzultační služby a oponentní posouzení zpracovávané části DPS – slaboproud 
dle §  2586 ve spojení s § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané
dílo a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek
sjednaných ve smlouvě.

2. Předmětem plnění a účelem zhotovení díla je vypracování oponentního posouzení „Připomínky
k hrubopisu projektu zpracovávané části dokumentace pro provedení stavby – slaboproud“,
jakožto součásti projektu stavby „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu
Jinonice“, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336.

3. Součástí plnění díla je zajištění expertního poradenství v oblastech vymezených v příloze č. 1
smlouvy v celkovém rozsahu 100 člověkohodin.

1. Podrobnější specifikace díla je dále uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dílo zahrnuje i čas vynaložený na analytické schůzky s objednatelem, případně třetími stranami,
dopravu, soupis požadavků, studium podkladů či dokumentace, expertní poradenství a tvorbu
výstupního dokumentu – Připomínky k hrubopisu projektu zpracovávané části DPS - Slaboproud.

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla
dle podmínek této smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde
to není výslovně stanoveno ve smlouvě.
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II. 
Závazky zhotovitele 

1. Zhotovitel se dle předmětu této smlouvy na základě a v souladu s předanými požadavky 
objednatele a za podmínek dále uvedených zavazuje k vytvoření výstupu v písemné a elektronické 
podobě. 
 

2. Zhotovitel pověřuje tvorbou výstupů pro objednatele svého IT konzultanta: Ondřeje Peštu, e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž na výstupech se mohou podílet i další 
zaměstnanci nebo subdodavatelé zhotovitele, bude-li to třeba. Zhotovitel sdělí písemně v předstihu 
objednateli jména dalších zaměstnanců či pracovníků subdodavatele, kteří budou pověřeni 
k činnostem na vypracování technických standardů. Angažovanost dalších zaměstnanců a 
spolupracovníků zhotovitele nebude mít vliv na sjednanou cenu díla. 

    
 

III. 

Závazky objednatele 

1. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele a uhradit zhotoviteli v souladu s touto smlouvou 
vytvořený výstup. Objednatel zajistí pro zhotovitele maximální možný přístup ke stávající 
dokumentaci pro rekonstrukci a přístavbu areálu v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5) a jejích 
jednotlivých částí, pokud takováto dokumentace existuje (třeba i v neucelené podobě). 
 

2. Objednatel se zavazuje k maximální a intenzivní spolupráci a součinnosti se zhotovitelem, k čemuž 
pověřuje Ing. Jana Kindermanna, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
3. Na straně objednatele se při spolupráci na díle mohou dále podílet objednatelem pověřené osoby, 

které zajistí zhotoviteli přístupy ke stávající dokumentaci a jejích jednotlivých částí, a poskytnou 
související informace, zejména odborní projektanti, architekti a koordinační či vedoucí pracovníci 
objednatele. 

  
 

IV. 

Způsob předání 

1. Splnění díla bude potvrzeno v akceptačním řízení za účelem prezentace, obhajoby výsledků 
požadovaných činností předmětu smlouvy dle článku I. smlouvy, a to včetně schválení předaného 
výstupu včetně všech příloh. 

 
2. V případě, že bude dílo vykazovat v akceptačním řízení vady, budou tyto vady uvedeny 

v akceptačním protokolu a smluvní strany sjednají přiměřenou lhůtu k odstranění výše uvedených 
vad. Po odstranění vad bude dílo protokolárně předáno objednateli. 
 

3. Dokladem o splnění díla je potvrzení předávacího protokolu. Předávacím protokolem dle odst. 2 
tohoto článku se rozumí až protokol podepsaný oběma smluvními stranami po odevzdání díla 
nevykazujícího žádné vady.   

 
4. Objednatel nepřijme dílo či jeho část, pokud bude v rozporu se smlouvou.  
 
 

 V. 
Termín předání 

1. Smluvní strany se dohodly, že za včasné a řádné zhotovení a předání díla zhotovitelem bude 
považováno předání oponentního posouzení hrubopisu části Slaboproud projektu DPS, tj.  

      Připomínky k hrubopisu projektu zpracovávané části dokumentace pro provedení stavby –      
      slaboproud“, a poskytnutí konzultační činnost v rozsahu dle čl. I odstavce 3. této smlouvy 
nejpozději  
      do 

 
• 31. 03. 2020  - předání oponentního posouzení hrubopisu části Slaboproud projektu DPS 
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2. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení termínu předání o více než 10 dnů je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy zakládající objednateli právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení 
musí být učiněno písemně, včetně uvedení jeho důvodu a musí být doručeno zhotoviteli. 

 
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany objednatele (např. 

neposkytnutí informací od klíčových osob objednatele, apod.) termín dokončení díla přiměřeným 
způsobem prodloužit. 
 

 
VI. 

Smluvní cena 

1. Celková cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí za expertní poradenství cenu ve výši 1000,- Kč bez 
DPH za 1 člověkohodinu v rozsahu 100 hodin, tj. 100.000 Kč bez DPH 
 

2. Cena expertního poradenství bude fakturována až po vyhotovení oponentního posouzení hrubopisu do 
maximálně sjednané výše dle skutečnosti na základě podkladů výkazů úkonů („člověkohodin“) 
odsouhlasených objednatelem po jejich předání na adresu kontaktní osoby 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výsledná platba bude činit násobek odsouhlasených osobohodin a 
jednotkové sazby za 1 člověkohodinu. Cena za oponentní posouzení bude fakturována po předání a 
převzetí  na základě předávacího protokolu.   

3. Celková cena díla je sjednána jako cena konečná a nepřekročitelná.   

4. Smluvní cena nezahrnuje DPH. DPH bude uhrazena objednatelem nad rámec smluvní ceny ve výši 
podle sazeb této daně, které budou platné ke dni plnění.   
 

5. V ceně za předmět plnění jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění 
předmětu smlouvy. Součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které ve smlouvě nejsou výslovně 
uvedeny, ale zhotovitel jakožto odborník ví a/nebo má vědět, že jsou nezbytné pro provedení předmětu 
plnění dle této smlouvy, a to včetně autorských práv a všech souvisejících rizik a vlivů, popř. 
cestovních a režijních nákladů a ostatních dalších výdajů spojených s realizací předmětu veřejné 
zakázky. 

6. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 
 

VII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za vytvoření díla ve výši dle článku VI. této smlouvy na 
základě faktur zhotovitele, které je zhotovitel oprávněn vystavit v souladu s podmínkami sjednanými v 
čl. VI. této smlouvy. 
 

2. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od jejího převzetí objednatelem. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k opravě či 
doplnění, aniž se dostane do prodlení. Lhůta splatnosti začne běžet až od převzetí řádné faktury 
objednatelem. 
 

3. Vystavené faktury v souladu s Rozhodnutím o dotaci obsahovat označení publicity ve znění „Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. reg. č.: 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336.“  

 
  

VIII. 
Přechod vlastnických práv k dílu a licenční ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho části nemají žádné právní vady, není zatíženo právy třetích osob, 
jako jsou zejména vlastnické právo a práva duševního vlastnictví, a že je oprávněn disponovat bez 
jakéhokoliv omezení veškerými majetkovými právy k dílu a uzavřít s objednatelem tuto smlouvu. 
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V případě, že se uvedené prohlášení zhotovitele nezakládá na pravdě, odpovídá zhotovitel objednateli 
za důsledky z toho vyplývající v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. 
Uplatní-li třetí osoba své právo k dílu nebo jeho části, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu a 
na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv objednatele, pokud jej k tomu 
objednatel zmocní. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílo ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění nebo ve smyslu občanského zákoníku. Pro 
případ, že by předmětem díla byl výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového vlastnictví 
nebo jiného duševního vlastnictví, bude se mít za to, že zhotovitel poskytl objednateli licenci k užití díla, 
a to jako licenci výhradní. Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití díla, dílo je možné užít jak na 
území České republiky, tak i mimo něj. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou. Objednatel je 
oprávněn upravit či jinak měnit dílo, a to bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 
využít. Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla.  
 

 
IX. 

Důvěrné informace 

1. Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které o sobě navzájem získaly 
v průběhu plnění této smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se smluvní strany 
zavazují zajistit utajování těchto informací též svými zaměstnanci i dalšími osobami, které pověří 
dílčími úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy. 

 
2. Za důvěrné informace se dále považují údaje, které budou zhotoviteli předány nebo zpřístupněny, a 

které mají charakter osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, (dále 
jen "osobní údaje").  

 
3. Objednatel je kdykoliv oprávněn označit jakoukoliv informaci, údaj či listinu za důvěrnou. Na takto 

označené informace, údaje či listiny se vztahuje povinnost zachování mlčenlivosti bez ohledu na to, 
zda spadají do vymezení uvedeného v tomto článku smlouvy. 

 
4. Veškeré důvěrné informace a veškeré poskytnuté materiály zůstanou vlastnictvím poskytující smluvní 

strany a druhá smluvní strana je oprávněna tyto užít jen pro účely plnění své povinnosti. Poskytnutí 
důvěrných informací druhé smluvní straně nezakládá této druhé smluvní straně žádné právo na licenci, 
ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního 
nebo průmyslového vlastnictví. 

 
5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací s výjimkou případů, 

kdy: 
a. jsou důvěrné informace veřejně dostupné, nebo byly zveřejněny jinak, než porušením či 

zanedbáním povinnosti jedné ze smluvních stran; 
b. je příjemce zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí poskytující smluvní strana; 
c. jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo jiným věcně příslušným orgánem 

veřejné moci na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu. 
 
6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany při 

plnění této smlouvy i po jejím zániku.  
 

7. Smluvní strana je oprávněna zpřístupnit důvěrné informace jiným třetím osobám jen s předchozím 
písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

 
8. Zhotovitel se v případě ukončení spolupráce zavazuje vrátit dokumenty či jakékoli jiné materiály 

obsahující důvěrné informace objednateli, popřípadě je dle předchozí instrukce objednatele skartovat a 
doložit objednateli provedení skartace čestným prohlášením. 

 
9. S osobními údaji je zhotovitel oprávněn nakládat pouze v souladu s účelem vyplývajícím z této 

smlouvy. Zhotovitel není oprávněn osobní údaje, se kterými přijde dále zpracovávat ani zpřístupňovat 
třetím osobám a je povinen osobní údaje dostatečně je zajistit proti ztrátě či zneužití. Po předání díla se 
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zavazuje zhotovitel zajistit nenávratnou likvidaci všech osobních údajů, které bude mít na svých 
zařízeních nebo v listinné podobě.    

 
10. Za porušení povinností dle tohoto článku smlouvy má poškozená smluvní strana vůči smluvní straně, 

která svou povinnost porušila, právo na smluvní pokutu. 
 

11. Výše smluvní pokuty činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti, přičemž smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výši smluvní pokuty 
považují za odpovídající významu povinností, které jsou smluvní pokutou zajištěny a vzdávají se tímto 
také práva navrhovat v případném soudním řízení snížení výše smluvní pokuty dle ustanovení § 2051 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12. Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá smluvní 

strana povinna uhradit do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
písemné výzvy k úhradě této smluvní pokuty.    

 
13. Smluvní strany výslovně sjednávají, že případná poškozená smluvní strana má nárok na náhradu 

škody vzniklé porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti v rozsahu, v jakém převyšuje výši 
smluvní pokuty. 

 
14. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že škodou se ve smyslu předchozího 

odstavce rozumí i jakákoli sankce, která by byla případně uložena objednateli v důsledku nebo 
v souvislosti s porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy.  
 

15. Smluvní strany ujednaly dobu promlčení na 5 let. 
  
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná okamžikem 
zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.  
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Fakulta sociálních věd neprodleně po 
podpisu smlouvy. Fakulta sociálních věd se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení 
registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží.  
 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících platnost originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom stejnopisu. .  
 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. 
 

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 
průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy statutárních zástupců musí být obsaženy na téže 
listině.  
 

6. Platnost smlouvy lze ukončit: 
a. písemnou dohodou smluvních stran ke dni sjednanému v dohodě, 
b. písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze 

smluvních stran, a to s okamžitou účinností po doručení odstoupení druhé smluvní straně. 
 

7. Pokud objednatel jednostranně vypoví smlouvu, má zhotovitel právo na úhradu, do doby nabytí 
účinnosti odstoupení od smlouvy, vynaložených nákladů. Náklady budou v takovém případě vyčísleny 
na základě doručeného výkazu prací s uvedením vynaložených člověkohodin. 
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8. Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami o záležitostech v ní upravených a
nahrazuje jejich dřívější ústní či písemná ujednání uzavřená o těchto záležitostech.

9. Skutečnosti neupravené výslovně touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a právními předpisy
České republiky.

10. Jestliže se některé ustanovení této smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se
smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v rámci kterého změní nebo přizpůsobí takové
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy odpovídající účelu
a úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy a hospodářského výsledku nejbližšího
hospodářskému výsledku, kterého by bylo dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným
ustanovením, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu
takového ustanovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavírání této smlouvy slabší smluvní
stranou.

12. Každá ze smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.

13. Každá ze smluvních stran přebírá sama za sebe nebezpečí změny okolností.

14. Podpisem této smlouvy vyjadřují smluvní strany svou vůli ctít a plnit veškerá její ustanovení. Obě
smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že smlouva byla uzavřena
po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Přílohy: č. 1 popis jednotlivých oblastí díla 

V Praze dne 7. 2. 2020 

…………………………… 
Zhotovitel 
IDC-softwarehouse, s.r.o. 
PhDr. Karel Diviš, jednatel 

V Praze dne 4. 2. 2020 

…………………………… 
Objednatel 
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
PhDr. Alice Tejkalová Němcová, Ph.D. 
děkanka 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo a zajištění expertního poradenství 

 
 

Popis jednotlivých oblastí díla, resp. expertního poradenství 
 
  
Níže uvedené oblasti jsou indikativně rozdělené na oblasti dle vypracovaných technických standardů. 
 

1. Oblast strukturované kabeláže  
2. Oblast napájení ICT infrastruktury  
3. Oblast zálohování napájení – UPS, vyjma dieselagregátu  
4. Oblast chlazení centrálních prvků ICT  
5. Oblast umístění centrálních prvků ICT – rozvaděčů  
6. Oblast pokrytí bezdrátovým Wi-Fi a přípravy pokrytí GSM signálem zejména v 1. PP 
7. Oblast elektrické požární signalizace (EPS)  
8. Oblast elektrické zabezpečovací signalizace  
9. Oblast kamerových systémů 
10. Oblast systému kontroly vstupu (ACS) 
11. Oblast evakuačního rozhlasu 
12. Oblast vyvolávacích systémů  
13. Oblast telekomunikace, hlasové a videokonferenční služby – vnitřní i vnější 
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