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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
dle § 1746 odst. 2 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

 

 

Poskytovatel: 

Obchodní firma:  NG Consulting s.r.o. 

Zápis v rejstříku:   Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574 

Sídlo:     Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec 

IČ:    22792988  

DIČ:     CZ22792988 

Statutární orgán:  Ing. Lukáš Nesvadba, jednatel společnosti 

(dále jen poskytovatel) 

 

a  

 

Objednatel: 

Název:    Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 

Sídlo:    Kostelní 1/6, 466 01, Jablonec nad Nisou 

IČO:    28686454 

DIČ:    CZ28686454 

Statutární orgán:  Petr Vobořil, ředitel  

(dále jen objednatel) 

 

 

 

  uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb podle ustanovení  

dle § 1746 odst. 2 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

 

 
 
 

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1.1. Poskytovatel se zavazuje, že bude objednateli poskytovat služby v rozsahu a  

za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli 

úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Poskytovatel bude na základě této smlouvy provádět pro objednatele technické, kodérské a 

programátorské práce na webech objednatele. Zejména se jedná o činnosti vedoucí k jeho 

vylepšování, rozšiřování, podporu uživatelů a odstranění závad včetně havarijních zásahů. 

2.2. Proces zadání požadavku (nová funkcionalita, nastavení nebo úprava stávajících) Objednatele 

Poskytovateli bude probíhat dle následujícího:  

2.2.1. Objednatel dodá písemně Poskytovateli podrobné zadání. 
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2.2.2. V případě nejasností v Objednatelem dodaném zadání se Poskytovatel Objednatele 

dotazuje, a to v případě potřeby i opakovaně, dokud nejsou nejasnosti zcela odstraněny. 

Výsledkem je konečná podoba původního Objednatelem dodaného zadání dále jen jako 

Finální zadání. Finální zadání si Poskytovatel a Objednatel navzájem potvrdí ve své 

vzájemné emailové komunikaci.    

2.2.3. Poskytovatel do 3 pracovních dní od obdržení zadání nebo Finálního zadání dodá 

Objednateli na jeho email kalkulaci nákladů a harmonogram realizace s termínem 

dokončení realizace. V případě čerpání dovolených tak Poskytovatel učiní po svém 

návratu do 3 pracovních dní.   

2.2.4. Poskytovatel realizuje zadání až po doručení potvrzení kalkulace nákladů a 

harmonogramu Objednatelem na emailovou adresu Poskytovatele. Harmonogram a 

termín realizace se počítá až od následujícího pracovního dne od doručení potvrzení. 

2.2.5. Poskytovatel realizuje zadání dle Objednatelem schváleného harmonogramu realizace. 

2.2.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za případná prodlení a náklady vzniklé službami 

třetích stran, které se mají dle zadání Objednatele využívat, ale Poskytovatel je povinen 

na tuto skutečnost Objednatele upozornit. 

2.2.7. Bude-li Poskytovatel při realizaci zadání v prodlení, je povinen tuto skutečnost 

Objednateli neprodleně sdělit na jeho email a navrhnout řešení. 

2.2.8. Termínem dokončení realizace se rozumí den, kdy bylo zadání Poskytovatelem 

nasazené a zpřístupněné Objednateli a zároveň tato skutečnost byla Poskytovatelem 

sdělena na email Objednatele.  

2.2.9. Další zadání Objednatel zadá až po uzavření zadání předchozího, tj. až po doručení 

akceptace Objednatelem na email Poskytovatele. 

2.3. V případě fatální nefunkčnosti projektů (nenačtení webové stránky), které spravuje 

Poskytovatel, Objednatel telefonicky kontaktuje Poskytovatele, který sjedná bezodkladně 

nápravu. Budou-li příčiny fatálního selhání prokazatelně na straně Poskytovatele, tak tuto 

nápravu provede bezúplatně. 

 

3. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

3.1. Za poskytování služeb se sjednává odměna ve výši: 500,- Kč / započatou hodinu. 

3.2. Cena bude poskytovatelem vyúčtována vždy jen za hotové a funkční dílo a to fakturou - daňový 

doklad, kde bude datum vystavení faktury. Faktura bude splatná do 14 dnů ode dne vystavení 

objednateli a bude vystavována do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly 

vyúčtované služby poskytnuty. Zaslání faktury proběhne na emailovou adresu objednatele. 

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za provedené činnosti do 14 dnů ode dne 

vystavení faktury a to bankovním převodem na účet uvedený na faktuře. 

3.4. Objednatel neposkytuje poskytovateli žádnou zálohu na poskytované služby. 

3.5. V případě prodlení bude po objednateli požadován úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 

částky za každý den prodlení, minimálně 500,- Kč. 

3.6. V případě že bude objednatel v prodlení s placením sjednané částky déle než 14 dní, je 

poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb až do úplného zaplacení dlužné částky. 
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4. DOBA UJEDNÁNÍ 

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost nutnou k zajištění 

řádného poskytování služby a zejména mu pro tuto činnost včas předat veškeré potřebné 

informace a materiály. 

5.2. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služby postupovat s veškerou odbornou péčí a 

dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě.  

5.3. Poskytovatel je oprávněn při zpracování prací a při svých činnostech použít spolupracující 

osoby. V tomto případě však odpovídá objednateli ve stejném rozsahu jako by služby 

poskytoval on sám. 

5.4. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získal od 

objednatele v souvislosti s poskytováním služby a zavazuje se, že zajistí, aby dokumenty 

předané mu objednatelem, nebyly zneužity třetími osobami. Povinnost zachovávat mlčenlivost 

trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Poskytovatel zajistí splnění 

této povinnosti také třetími osobami. 

5.5. V případě prodlení, které bude prokazatelně výhradně na straně Poskytovatele, s plněním 

termínů stanovených touto smlouvou nebo postupem dle této smlouvy, se Poskytovatel 

zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý pracovní den 

prodlení, maximálně však v celkové výši celkové částky z Objednatelem schválené kalkulace 

nákladů. 

5.6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Poskytovatel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před 

zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 

10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

5.7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce Poskytovatele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

Poskytovatele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

5.8. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

Poskytovatelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje.  

5.9. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za Poskytovatelem, proti 

pohledávce Poskytovatele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud Poskytovatel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje Poskytovatel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, 

aby si ji objednatel započetl proti nároku Poskytovatele na uhrazení faktury, popř. proti jiné 

pohledávce Poskytovatele za objednatelem. 
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6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení 

s placením sjednané ceny za poskytnuté služby v délce přesahující 14 dnů. Odstoupení musí 

být provedeno písemně a doporučeně odesláno Objednateli. V tomto případě se smlouva ruší 

ode dne, kdy bude odstoupení doručeno objednateli. 

6.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nebude poskytovatel řádně a ve 

sjednaném rozsahu plnit služby, které jsou předmětem této smlouvy. Odstoupení musí být 

provedeno písemně a doporučeně odesláno Poskytovateli. V tomto případě se smlouva ruší 

ode dne, kdy bude odstoupení doručeno poskytovateli. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Podmínky sjednané v této smlouvě, dohodnutá práva a povinnosti smluvních stran, stejně jako 

dobu, na kterou se smlouva uzavírá, lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, se 

kterým souhlasí obě smluvní strany, poskytovatel i objednatel.  

7.2. Zánik závazků vyplývajících z této smlouvy lze sjednat písemnou dohodou obou smluvních 

stran. 

7.3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 

včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru 

smluv objednatelem zveřejněny.  

7.4. Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

7.5. Poskytovatel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

7.6. Poskytovatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

7.7. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 

7.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel. 

7.9. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

7.10. Objednatel svým podpisem potvrzuje, že byl se smlouvou řádně seznámen, že nemá ke 

smlouvě výhrady a je mu srozumitelná. Rozhodl se smlouvu podepsat při plném vědomí, 

svobodně a bez nátlaku. 

 

V Jablonci dne 

 

 

 

 ………………………………………………… ………………………………………………… 

 poskytovatel objednatel 


