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SMLOUVA O DÍLO 
 
Účastníci:  
 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČ: 70892822, DIČ: CZ70892822 
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice, číslo účtu: 107-1752200237/0100 
zastupuje: Ing. Ladislavem Umbraunem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
M-line software s.r.o. 
České Budějovice, Pekárenská 761/77c, PSČ 370 04 
IČ: 06271138, DIČ: CZ06271138 
spisová značka C 26503 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
kterou zastupuje  jednatel 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.. 280281854/0300 
(dále jen zhotovitel) 
 
sjednávají tuto 

smlouvu o dílo 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provádět pro objednatele dílo spočívající v pronájmu a pravidelné údržbě informačního systému M-line 

(dále jen „software“), ke kterému je oprávněn udělovat licence. Bližší rozsah předmětu smlouvy je blíže uveden v Příloze č. 1. Pravidelná údržba 
software zahrnuje: 
a) provádění úprav software vyplývající z legislativních změn, 
b) pravidelné aktualizace software, 
c) uživatelská podpora k software, 
d) vystavení licenčního klíče software. 

2) Objednatel se zavazuje k placení ceny za provedení díla. 
 
 

II. 
Doba plnění 

 
1) Tato smlouva se uzavírá s účinností od 12. února 2020 na dobu určitou do 31.1.2021 a nahrazuje veškerá předchozí písemná a slovní ujednání. 
 
 

III. 
Cena díla a placení 

 
1) Cena díla dle čl. I odst. 1) se sjednává dohodou ve výši ceny uvedené v Příloze č. 1 plus DPH v aktuální zákonné výši.  
2) Dílo dle čl. I odst. 1) bude zhotovitel fakturovat řádným daňovým dokladem, a to vždy bez zbytečného odkladu po skončení měsíce, nejpozději 

však do 10. dne po skončení měsíce.  
3) Faktury jsou vždy splatné do 14 dnů od jejich doručení na účet zhotovitele. V případě nejasností se má za to, že faktura byla doručena třetí den 

po jejím odeslání.  
4) Pokud by faktura nebyla zaplacena řádně (tj. ve výši fakturované částky) a včas, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
5) Náklady spojené s dopravou nejsou součástí ceny díla a budou fakturovány v částkách uvedených v Příloze č. 1 a to zároveň s cenou díla. 
6) Zhotovitel má právo cenu díla valorizovat podle procenta inflace, zveřejněné Českým statistickým úřadem. O změně ceny je povinen písemně 

informovat objednatele, a to nejpozději tři měsíce před valorizací ceny díla. 
 
 

IV. 
Práva a povinnosti účastníků 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo v celém rozsahu v souladu s touto smlouvou řádně a v dohodnuté jakosti a jeho výsledky odevzdat objednateli 

ve stanoveném termínu a na stanoveném místě. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Určí nejméně jednoho 
zaměstnance, který bude určen pro kontakt s objednatelem.  

2) Objednatel se zavazuje ustanovit správce software, který bude pro uvedený účel vyškolen a bude tlumočit zhotoviteli požadavky objednatele a 
event. závady software. 

3) Objednatel zajišťuje průběžnou kontrolu výstupů ze software a zjištěné chyby oznámí bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Zhotovitel neodpovídá 
za správnost výsledků software, pokud byla objednatelem do software vložena chybná nebo neúplná data. 
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V. 

Odpovědnost za vady 
 
1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání 

objednateli. 
2) Vady díla je povinen objednatel bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, oznámit zhotoviteli, a to písemně nebo e-mailem. Odstranění vady 

oznámí zhotovitel v co nejkratší době objednateli písemně nebo telefonicky nebo e-mailem. 
3) Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to ve lhůtě nejvýše třech pracovních dnů poté, kdy mu vada byla oznámena nebo ve lhůtě 

delší, pokud se tak účastníci individuálně dohodnou. 
4) Jestliže bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn mu za každý den prodlení, fakturovat smluvní pokutu až do výše 

jedné třicetiny sjednané měsíční ceny stanovené v Příloze č. 1. 
5) Účastníci sjednávají, že v případě jakéhokoliv dluhu objednatele vůči zhotoviteli neplatí časové ujednání, jak uvedeno výše v čl. V. 3 této smlouvy 

a zhotovitel vadu odstraní v době podle svých kapacitních možností, přičemž nemá objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty. Po zaplacení 
dluhu se uvedené ujednání neuplatní. 

 
 

VI. 
Ukončení smlouvy 

 
1) Tuto smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou účastníků. 
2) Každý z účastníků je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta pak činí šest měsíců, pro případ, že 

vypovídá zhotovitel z důvodu dluhu ze strany objednatele vůči zhotoviteli, jeden měsíc. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhému z účastníků. Fikce doručení třetím dnem po odeslání se zde neuplatní a ten, kdo výpověď odesílá, 
musí její doručení prokázat nebo prokázat, že přijetí písemnosti druhý z účastníků jejím nepřevzetím nebo odmítnutím převzetí zmařil. 

 
 

VII. 
Zvláštní ujednání 

 
1) Účastníci berou na vědomí své povinnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů včetně povinnosti zhotovitele likvidovat osobní 
údaje objednatele ihned, jakmile pominou důvody jejich použití a po ukončení nezbytné operace.  

2) Dále se účastníci zavazují zachovat mlčenlivost o všech informacích technického, ekonomického a finančního charakteru, o nichž se při realizaci 
této smlouvy dozví a které jsou obchodním tajemstvím. 

3) Objednatel souhlasí s přenosem dat platných jízdních řádů do centrálního registru M-line s následným využitím pro 3. strany. 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Ve věcech touto smlouvou neupravených se odkazuje na obecně závazné právní předpisy, zejména občanský zákoník. 
2) Každý z účastníků obdrží jedno podepsané vyhotovení této smlouvy. 
3) Tato smlouva nahrazuje veškerá dřívější ujednání smluvních stran týkající se předmětu smlouvy. 
4) Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 
340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění 
smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel považuje cenu díla za skutečnost tvořící jeho obchodní tajemství. 
 

 
 
Dne:          12.2.2020                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

 _____________________________ 
 

Ing. Ladislav Umbraun 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Pardubický kraj 

 
jednatel 

M-line software s.r.o. 
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Příloha č. 1 
Předmět smlouvy a ceník 

 
 

Pronájem licence M-line EDISON pro lokální (samostatný) PC 

Počet lokálních licencí 
    

EDISON, centrální číselníky 
    

E-služby 

Zákazníci 

… dokumenty 

Vozidla 

… dotační smlouvy 

… měřidla 

… pneumatiky 

… pojistné 

… reklamy 

… silniční daň 

… škody 

… údržba vozidel 

Řidiči 
    

Jízdní řády 

Autobusová doprava – turnusy 

Lístky 

Dotace 

Přepravní pokladna 

Dispečink 

MHD 

OPTIM 
    

Mzdy a personalistika 

Docházka 

Účetnictví 

Fakturace 

Provozní pokladna 

Prodejní terminál 

Majetek 
    

Objednávky 

Sklady 

Autoopravna 

PHM 

Nákladní doprava 
    

Reporting 
    

M-line EDISON Kč/měsíc 

  

 
Pro správnou funkčnost software je vyžadována databáze InterSystems Caché verze 2017 a vyšší. 
Cena za práci je za každou započatou hodinu práce. 
Cena jízdy služebním autem je 
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 


