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SMLOUVA NA DODÁVKU 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:      
Česká republika – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

IČ: 05553466, DIČ: není plátce DPH 

zastupuje: Mgr. Vojtěch Weis, předseda úřadu 

(dále jen „Objednatel“) (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:     

BluePool s.r.o. 

se sídlem: Americká 525/23, 120 00 Praha 2 

IČ: 24122165, DIČ: CZ24122165 

Zapsán v OR sp. zn. C 180551 vedeném u Městského soudu v Praze 

Zastupuje: Ing. Tomáš Novák, jednatel společnosti 

Bankovní spojení:  

 (dále jen „Poskytovatel“) (dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele provede migraci dat. 

Předmětem migrace je přenesení aplikace, dat a nastavení, ze starého serveru na server nový (oba u 

poskytovatele Active24) a s tím související vyřešení očekávaných problémů, tj. zejména nutnost upravit/přepsat 

databázi a nastavit zabezpečení certifikáty vázanými na současný HW. Součástí migrace bude i konfigurace 

nového serveru a přesměrování DNS na nový server, včetně provedení základních testů funkčnosti.  

Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  

 
3. Termín a místo plnění 

 
Termín dodávky:  
 

• dodávka plnění: do 13 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.  
 

Místo předání předmětu dodávky je sídlo objednavatele. Objednatel je povinen dodávku při převzetí s odbornou 
péčí zkontrolovat. O předání a převzetí dodávky sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou případné výhrady 
objednatele k dodávce.  
 
 

4. Cena za dílo 
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4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako cena nejvýše přípustná, 
a to ve výši:  
 
Cena bez DPH:  79.968Kč bez DPH 
DPH 21 %:  16.793.28,- Kč (slovy: šestnácttisícsedmsetdevdadesáttři korun českých) 
Cena celkem s DPH:  96761.28,- Kč (slovy: devdesátšesttisícsedmsetšedesátjedna korun českých) 
 
4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:  

- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
- se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel 

je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; případné vícepráce 
musí být předem písemně schváleny objednatelem; 

- objednatel bude písemně požadovat práce nad rámec díla podle této smlouvy.  
 
 

5. Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
5.2. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu za cenu díla podle čl. 4.1 této smlouvy po předání díla objednateli. 
 
5.3. Objednatel má právo vrátit do data splatnosti fakturu obsahující nesprávné či neúplné údaje s tím, že u nové 
či opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.  
 
5.4. Platby budou provedeny převodem na účet zhotovitele do 14 kalendářních dnů od předání faktury 
objednateli. Zaplacením je den připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele. 
 
5.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. Objednatel nemůže ke 
splnění svého dluhu z této smlouvy použít směnku. 
 
5.5. Zhotovitel není povinen přijmout plnění, které mu namísto objednatele nabídne někdo jiný. 
 
 

6. Odpovědnost za vady 
 

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. 
 
6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za funkčnost a bezvadnost dodávky v délce 24 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání plnění dle této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu bez 
zbytečného odkladu.  
 
6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které nezpůsobil porušením svých povinností. 
 
6.4. Zhotovitel vady odstraní na své náklady nejpozději do 15 dnů ode dne sepsání protokolu s výhradou vad 
(čl. 3 smlouvy) nebo oznámení vady (čl. 6.2 smlouvy), pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Objednatel 
nemá právo na slevu z ceny díla, pokud zhotovitel začne řádně a ve lhůtě uvedené v předchozí větě vadu 
odstraňovat. 
 
6.5. Objednatel má právo v případě výskytu vady, která nebude odstraněna do 7 dnů ode dne jejího oznámení 
zhotoviteli, požadovat odstranění vady její opravou, odstranění vady dodáním nového plnění, přiměřenou slevu 
z ceny plnění, nebo odstoupit od smlouvy.  
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6.6. Kontaktní osobu pro poskytování konzultací a opravu závad na straně zhotovitele je: …………. ………, email: 
………………….  
 
 

7. Ustanovení společná 
 

7.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran právě s těmi náležitostmi, které si smluvní strany 
přály ujednat, a nahrazuje jakákoliv případná jiná ujednání, k nimž mezi Stranami došlo před jejím uzavřením. 
Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že jejich vzájemná práva neurčují obchodní podmínky 
kterékoliv ze stran. Případné obchodní zvyklosti přitom nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá 
donucující účinky. 
 
7.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oběma stranami podepsaných vzestupně číslovaných 
dodatků. Tato smlouva i dodatky k ní jsou uzavřeny teprve okamžikem úplné shody na jejich obsahu. 
 
7.3. Tuto smlouvu nelze postoupit bez písemného (nikoliv však e-mailového nebo jinými elektronickými 
prostředky učiněného) souhlasu druhé smluvní strany. 
 
7.4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svou pohledávku za druhou smluvní stranou bez vzájemného  
souhlasu.  
 
7.5. Každá ze stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v souvislosti s výkonem její podnikatelské činnosti, 
případně v souvislosti se zajišťováním potřeb veřejného zájmu. 
 
7.6. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zhotovitel předem výslovně souhlasí 
s využitím jeho osobních údajů objednatelem pro účely vnitřní potřeby a dále pro informování veřejnosti 
o činnosti objednatele, jakož i zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů 
a okolností se smlouvou souvisejících. 
 
7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
kontroly. 
 
7.8. Každá ze smluvních stran důkladně a náležitě posoudila podmínky této smlouvy, hodnotu vzájemných 
plnění, jejich využitelnost a náklady na plnění a pečlivě zvážily všechna rizika z možného budoucího vývoje. 
S tímto vědomím smlouvu uzavírají a berou na sebe riziko změny okolností. 
 
7.9. Pro účely doručování budou smluvní strany používat adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Zmaří-li některá 
smluvní strana doručení písemnosti tím, že druhé smluvní straně neoznámí změnu adresy pro doručování, platí, 
že písemnost jí zaslaná řádně došla.   

 
 
8. Závěrečná ujednání 
 

8.1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že obsah této Smlouvy je výsledkem vzájemných jednání, přičemž každá 
Smluvní strana měla možnost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy. 
 
8.2. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 
 
8.3. Smlouva se řídí právem České republiky.  
 



  4 

8.4. Tato smlouva nabývá účinnosti připojením podpisu poslední smluvní stranou. 
 
8.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Technická specifikace plnění smlouvy 
 
V Brně dne …………….                                       V Praze dne ………………………… 
 

 
 
 
----------------------------------------      ------------------------------------- 
Mgr. Vojtěch Weis       Ing. Tomáš Novák 
předseda Úřadu jednatel 
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Příloha č. 1 – technická specifikace plnění 

Úkol Odhad 

Nastavení nového serveru, vytvoření odpovídajícího prostředí 2MD 

Migrace aplikací 3MD 

Migrace dat 3MD 

Otestování, paralelní provoz 1MD 

Vyřešení SSL a dalšího zabezpečení 2MD 

Přepnutí serveru (na úrovni DNS) 1MD 

 

 


