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Smlouva o dílo

na vytvoření a provoz internetových stránek

Smluvní strany: 

Obchodní firma/Jméno: Zeni team s.r.o. 

IČ:  24160962 

Zastoupena:   

Sídlo:  Traubova 1549/12, Černá Pole, 602 00 Brno 

dále jen „zhotovitel“ 

a 

Obchodní firma/Jméno: ČR- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

IČ: 05800226 

Zastoupena:  Ing. Viktor Paggio 

Sídlo:  Mučednická 1125/31, 616 00  Brno 

dále jen „objednatel“ 

(společně zhotovitel a objednavatel dále také „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a podle zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo na vytvoření

internetových stránek (dále jen „smlouva“).

Článek I 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vytvoření webové prezentace konfest.cz, konkrétně pak

tvorba internetových stránek a dále též údržba, provoz a hosting internetových stránek

www.konfest.cz (dále jen „předmět plnění“). Tento předmět plnění má sloužit k prezentaci

a reklamě objednatele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění a má oprávnění

poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž poskytnutí je předmětem této smlouvy.

Článek II 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit a předat

objednateli předmět plnění specifikovaný v článku II odst. 2  a příloze č. 2 smlouvy,

provádět jeho údržbu a zajistit provoz internetových stránek www.konfest.cz a objednatel

se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

č.j. 1297/2019-NÚKIB-E/520
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2. Zhotovitel se zavazuje zejména: 

a) vytvořit webovou prezentaci konfest.cz, konkrétně pak k tvorbě internetových  

stránek (dále jen „internetové stránky“, „web“ nebo „dílo“), 

b) k web hostingu vytvořených internetových stránek na dobu dvou (2) let od 

řádného dokončení a předání díla 

c) k technické správě webu zahrnující zejména údržbu, aktualizaci systému, 

pluginů, odstraňování závad, dohled nad doménou konfest.cz,  atd. na dobu 

dvou (2) let od řádného dokončení a předání díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu plnění postupovat podle této smlouvy a 

jejích příloh a podle pokynů objednatele. 

 

Článek III 
Splnění díla a majetková práva k dílu 

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli. Dílo bude zhotovitelem nahrané na https://www.tilaa.com/nl servery. Dále 

zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci k dílu, přístupová jména a hesla jak k 

systému WordPress (systém ke správě stránek), tak přístupy k serveru a doméně 

konfest.cz. 

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli v termínu nejpozději do 

30.08.2019 s tím, že první etapa díla bude předána nejpozději do 27.05.2019 a druhá 

etapa nejpozději do 21. 6. 2019, harmonogram prací je blíže specifikován v příloze č. 1 

smlouvy. 

3. Místem předání je adresa objednatele Kolejní 2906/4, Brno-Královo Pole. Zhotovitel je 

povinen objednateli poskytnout grafický návrh internetových stránek k odsouhlasení před 

předáním hotového díla. Předání díla nebo jeho části je považováno za řádné na základě 

předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem i objednatelem. 

4. Předávací protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu nebo jeho ucelené části jeho protokolárním 

převzetím. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že na objednatele převádí licenci k autorskému dílu, tak jak vzniklo 

při plnění předmětu smlouvy a to v plném rozsahu tak, že objednatel bude oprávněn dílo 

užít způsobem k tomu určeným a v rozsahu bez omezení, a že vůči objednateli nebudou 

uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 

třetích osob v souvislosti s užitím díla. 

7. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele výkon majetkových práv k dílu dle této 

smlouvy. 

 

Článek IV 

Cena díla a platební podmínky 

1. Dohodou smluvních stran byla stanovena: 

 Cena za dílo ve výši 79.000,- Kč (slovy: sedmdesátdevěttisíc korun českých) bez DPH. 

Součástí ceny za dílo je cena za hosting v délce trvání dva (2) roky. 

https://www.tilaa.com/nl
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 Cena za měsíční údržbu a provoz stránek činí 500,- Kč (slovy: pětset korun 

českých) bez DPH, cena za jednotlivé služby je blíže specifikována v příloze č. 3. 

Tato částka obsahuje jednu (1) hodinu práce. Za každou další odpracovanou 

hodinu práce nad stanovený rámec je účtována částka ve výši 1.250,- Kč 

(slovy: jedentisícdvěstěpadesát korun českých) bez DPH. V případě překročení 

předpokládaného měsíčného časového rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli 

doložit výkaz činností a toto překročení a jeho rozsah předem odsouhlasit 

objednatelem.  

2. Sazba DPH bude účtována k datu zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané 

hodnoty“). 

3. Ceny dle článku IV odst. 1 jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré 

náklady zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy, o kterých zhotovitel v době 

uzavření této smlouvy mohl nebo měl vědět na základě svých odborných a technických 

znalostí a zkušeností. 

4. Objednavatel zaplatí dohodnutou cenu díla ve třech splátkách, a to ke třem etapám díla 

dle článku III odst. 2 této smlouvy a to na základě skutečně provedených prací a v souladu 

s přílohou č. 1 této smlouvy. 

5. Cena za dílo včetně příslušné sazby DPH bude uhrazena objednatelem zhotoviteli na 

základě faktury - daňového dokladu  vystavené zhotovitelem nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Nedílnou 

součástí faktury - daňového dokladu musí být kopie předávacího protokolu podepsaného 

pověřeným zástupcem objednatele. 

6. Cena za údržbu a provoz díla včetně příslušné sazby DPH bude hrazena měsíčně na 

základě faktury - daňového dokladu vystavené zhotovitelem nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů v  následujícím měsíci. 

7. Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu činí třicet (30) kalendářních dnů 

ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 

8. Objednatel má právo fakturu – daňový doklad zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, chybí-li na 

faktuře některá z náležitostí nebo předávací protokol potvrzený oprávněnou osobou. 

Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení 

opravené faktury objednateli. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury – 

daňového dokladu se rozumí odeslání částky dle faktury z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele. 

9. Smluvní strany si pro případ, že se v průběhu provádění díla objednatel vydal pokyn, který 

bude mít vliv na cenu díla, a to ať už z hlediska nákladů na materiál, rozsah či náročnost 

realizace díla sjednávají, že k navýšení ceny může dojít pouze na základě dohody 

smluvních stran obsažené v písemném dodatku této  smlouvy. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve 

smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a pokud by se nespolehlivým plátcem stal 

kdykoliv za dobu trvání této smlouvy, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli. V 

případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel nespolehlivým 

plátcem, bude objednatel oprávněn snížit úhradu zhotoviteli o sazbu DPH uvedenou na 

faktuře - daňovém dokladu a uhradit tuto sazbu DPH přímo na účet příslušného správce 

daně, v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. 
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Článek V 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle  čl. IV této 

smlouvy a to za stanovených podmínek. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít i před termínem dokončení 

ujednaným v této smlouvě. 

3. Objednatel dokončené dílo převezme bez výhrad či s výhradami. Převezme-li objednatel 

dokončené dílo s výhradami, pak tyto budou popsány v předávacím protokolu sepsaném 

při převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené 

lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady nebo zajistit odstranění vad prostřednictvím 

třetích osob a požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 

s odstraňováním těchto vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo 

objednatele na odstoupení od smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné 

plnění předmětu smlouvy, spočívající mj. v odsouhlasení grafického návrhu, poskytnutí 

technických požadavků na systém, předáním potřebných podkladů o které zhotovitel 

požádá a které jsou potřebné v rámci plnění předmětu smlouvy. Objednatel je povinen  

poskytnout součinnost do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

zhotovitele. Prodlení objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek 

prodloužení termínu plnění díla o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím 

součinnosti. 

5.  

Článek VI. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí postupně provést pro 

objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen objednateli na vyzvání objednatele umožnit průběžnou kontrolu 

realizace díla. 

3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, 

které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen 

postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy 

objednatele, které zná nebo znát má, oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí 

při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zjistí-li 

zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny objednatele jsou nevhodné 

či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to objednatele upozornit. 

4. Všechny upozornění dle předchozího odstavce činí zhotovitel vůči objednateli bez 

zbytečného odkladu, a to písemně (např. e-mailem), v opačném případě se má za to, že 

objednatele neupozornil. 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele minimálně sedm (7) kalendářních dnů před 

dokončením díla k jeho převzetí. Smluvní strany se dohodly, že výzva k převzetí 

dokončeného díla bude zhotovitelem zaslána na e-mail objednatele: 
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Článek VII 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou 

porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí 

části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku 

porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle 

odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím 

objednateli vzniknou. 

2. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy vzniklé v 

důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění užívat řádně a nerušeně. S nositeli 

chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění podle této 

smlouvy je zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy 

objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem smlouvy. 

 

Článek VIII 
Ochrana osobních údajů 

1. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje získané v rámci předmětu plnění této smlouvy, 

se kterými bude jako osoba zabezpečující údržbu systému přicházet do styku, nepoužije 

k jinému účelu než je plnění povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a 

současně neposkytne přímo nebo nepřímo získané osobní údaje žádné třetí osobě, a to 

ani po ukončení této smlouvy. 

 

Článek IX 

Sankce 

1. Při nedodržení termínu zhotovení díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je objednatel povinen uhrad it zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 

jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 

náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 

pokuta týká. 

Článek X 

Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za vady díla na dobu 12 měsíců a počíná běžet 

ode dne předání díla dle této smlouvy objednateli. 

2. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami 

provedení díla a skutečným stavem díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla 

(reklamaci) se považuje uplatnění reklamace, doručené zhotoviteli kdykoli v záruční době. 

1. Záruka se nevztahuje na snížení jakosti v důsledku zásahu třetí osoby nebo objednatele 

do předaného díla. 
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2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich 

uplatnění objednatelem nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady. 

 

Článek XI 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel 

a) hrubě poruší smlouvu, 

b) neodstraní vady díla zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 

písemně objednatelem, 

c) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo toto insolvenční řízení bude 

zastaveno pro nedostatek majetku zhotovitele, 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

2. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména: 

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla uvedeným v článku II. odst. 2 písm. a) 

této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, 

b) porušením některé z povinností podle článku VIII, VII této smlouvy, 

c) za hrubé porušení povinnosti se považuje i případ, kdy se některé z prohlášení 

zhotovitele obsažené v této smlouvě ukáže nepravdivým. 

3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. 

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty, na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy. 

5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v tomto článku, není 

povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu. 

 

 Článek XII 

Závěrečná ustanovení 

1. Poměry touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými předpisy právního řádu 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

2. Strany této smlouvy se zavazují, že veškeré spory s prováděním díla související se budou 

snažit vyřešit smírnou cestou. Nebude-li možné daný spor vyřešit smírnou cestou, pak se 

smluvní strany dohodly, že soudem místně příslušným pro rozhodnutí tohoto sporu bude 

Městský soud v Brně. 

3. Veškerá komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem bude probíhat písemnou formou 

prostřednictvím e-mailů. E-mail objednatele: , e-mail zhotovitele: 

 K provedení změny korespondenčních e-mailových adres postačuje 

prokazatelné oznámení této skutečnosti druhé smluvní straně. Tato změna se 

nepovažuje za změnu smlouvy, k níž by bylo třeba vyhotovovat samostatný dodatek. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

5. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy, který 

slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“). 

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) 

zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu 

zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 

nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. 

7. Veškerá předchozí jednání mezi smluvními stranami, ať již písemná či ústní, týkající se 

předmětu této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti. 

8. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými 

dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní změna této 

smlouvy je vyloučena. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 

obdrží každá ze smluvních stran. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 - Rozpočet se specifikací prací 

Příloha č. 2 - Požadavky na webovou prezentaci/ internetové stránky 

Příloha č. 3 – Ceník za údržbu, provoz stránek a hosting 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a 

srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Dále smluvní strany 

prohlašují, že jsou právně způsobilé uzavřít tuto smlouvu, že jim nejsou známy žádné 

překážky a okolnosti vylučující možnost uzavření této smlouvy. Na důkaz toho připojují 

obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

Za zhotovitele:    Za objednatele: Ing. Viktor Paggio 

dne:       dne: 

 

v Brně      v Brně 

podpis:      podpis: 

 




