
 

 

1/10 

Krajský úřad 

Číslo objednatele:21/SML2475/SoD/INF  
Číslo zhotovitele:  
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
„ODBORNÉ KONZULTAČNÍ SLUŽBY K PROJEKTU DIGITÁLNÍ 

TECHNICKÉ MAPY ÚSTECKÉHO KRAJE“ 
 uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Bc. Janem Jelínkem, vedoucím odboru INF KÚ ÚK 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 30090-8423411/0710 
Zástupce pro věcná jednání  Ing. Martin Sikora, samostatný referent odboru INF KÚ ÚK 
E-mail/telefon: sikora.m@kr-ustecky.cz, 475 657 190 
(dále jen „objednatel“, 
nebo „zadavatel“) 

 

a 

Poskytovatel:  
Název/Jméno: UnitX s.r.o. 
Sídlo: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastoupený: Ing. Daniel Vlček, jednatel 

Bc. Martin Havlík, jednatel 
IČ: 07850646 
DIČ: CZ07850646 
Bank. spojení: 115-8720040277/0100 

 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Libor Koch 
E-mail/telefon: libor.koch@unitx.eu, +420 728 562 066 

 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
308686 (dále jen „poskytovatel“, nebo  "název firmy") 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“)  

ODBORNÉ KONZULTAČNÍ SLUŽBY K PROJEKTU DIGITÁLNÍ 
TECHNICKÉ MAPY ÚSTECKÉHO KRAJE  

mailto:sikora.m@kr-ustecky.cz
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    I. 
 Předmět smlouvy a díla  
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat řádně, včas a ve sjednané 

kvalitě služby specifikované v čl. I odst. 2 smlouvy a v rozsahu dle této smlouvy (dále jen 
„předmět plnění“ nebo „služby“) a závazek objednatele zaplatit poskytovateli za řádně 
a včas poskytnuté služby cenu dle čl. III smlouvy. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí odborných konzultačních služeb pro projekt 
s názvem „Digitální technická mapa Ústeckého kraje (DTM ÚK)“, registrační číslo 
projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025429. Jedná se o následující služby: 

 Vytvoření technických podkladů pro zadání veřejné zakázky v rámci datové 
části projektu DTM Ústeckého kraje. 

 Připomínkování návrhů technických podkladů zadavatelem připravovaných 
zadávacích podmínek na další veřejné zakázky v rámci projektu DTM – jedná 
se o SW část projektu DTM Ústeckého kraje. 

 Revidování a připomínkování dalších technických dokumentů vzniklých při 
přípravě a implementaci projektu DTM – typicky se jedná o cílový koncept nebo 
implementační analýzu, směrnice, manuály, příručky. 

 Konzultace a doporučení v oblasti tvorby, správy a sdílení projektové 
dokumentace, typicky: 

o návrh jednotného stylu dokumentace – označení dokumentu, verze 
dokumentu atd., 

o způsob ukládání projektové dokumentace – nastavení struktury 
sdíleného úložiště, návrh řízeného rozšiřování této struktury, 

o nastavení pravidel pro správu a sdílení projektové dokumentace – 
během realizace projektu i pro dobu udržitelnosti projektu, 

o nastavení formy a způsobu kontroly aktuálnosti uložené dokumentace. 

 Konzultace a doporučení ke způsobu implementace projektu DTM, k formě 
integrací a harmonizace jednotlivých dílčích částí projektu (datová oblast, SW, 
HW).  

 Asistence zadavateli na konzultačních a pracovních schůzkách s dodavateli 
jednotlivých částí projektu DTM, poskytování konzultací a doporučení k řešené 
problematice na těchto jednáních, asistence při vytváření závěrů a výstupů 
(typicky zápisům) z jednání zadavatele s dodavatelem. 

 Konzultace k vytvořeným závěrům a výstupům (typicky zápisům) z jednání 
zadavatele s dodavatelem. 

 Vyjadřování se ke změnám na projektu: 

o provedení analýzy dopadu požadované změny typicky vůči koncepci 
celkového řešení DTM, harmonogramu, rozpočtu projektu a způsobilosti 
výdajů, dotačnímu titulu, požadavkům na lidské zdroje atd.,  

o vyhodnocení navrhované změny v projektu a zpracování doporučení 
přijetí nebo zamítnutí návrhu. V případě odsouhlasení a přijetí 
navrhované změny zadavatelem poskytnutí následných konzultací při 
implementaci změn do projektu, tj. komunikace s realizačním týmem. 

 Konzultace a doporučení při akceptaci výstupů a výsledků projektu a předání 
projektu do provozní fáze nebo předání dílčích výstupů do jiné aktivity/části 
projektu DTM – konzultace k souladu výstupů a výsledků projektu s projektovou 
žádostí, resp. jejími přílohami (studií proveditelnosti, technickým řešením). 
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 Konzultace ke způsobilosti jednotlivých nákladů vůči dotačnímu titulu. 

 Konzultace k identifikace rizik projektu, doporučení návrhů řešení k jejich 
eliminaci. Spolupráce na zpracování mapy konkrétních rizik projektu (v rámci 
zahájení projektu), spolupráce na hodnocení pravděpodobnosti jejich vzniku a 
míry dopadu. 

 Konzultace k zadání výzev na další služby spojené s projektem DTM ÚK. 

 Konzultace k smlouvám týkající se projektu DTM ÚK – typicky smlouvy 
s obcemi, správci TI a DI apod. 

 Konzultace a znalostní podpora v oblasti digitálních technických map veřejné 
správy s důrazem na DMVS (DTM České republiky) a DTM krajů. 

 Možné další výše nespecifikované konzultační služby bezprostředně se týkající 
projektu DTM a jeho realizace. 

Cílem poskytnutí odborných konzultačních služeb je znalostní podpora vedoucího 
projektu a projektového týmu a tím reálné přispění k úspěšné realizaci projektu DTM, 
tedy v požadované kvalitě, termínu a v daném rozpočtu. 

Předmětem odborných konzultačních služeb nejsou služby dotačního managementu 
(např. zpracování žádosti o změnu v projektu, žádosti o platbu, monitorovacích zpráv 
atd.). 

Odborné konzultační služby budou poskytovány na vyžádání zadavatele. 

Požadovaný počet je 500 hodin odborných konzultačních služeb, kdy se 1 hodina 
rovná 60 minutám (1 h = 60 min). 

V rámci projektového týmu bude poskytovatel odborných konzultačních služeb 
podřízen roli Vedoucího projektu. 

Projekt DTM, ke kterému budou odborné konzultační služby poskytovány, je 
spolufinancován z dotačního titulu OP PIK – (01_19_259) – Vysokorychlostní internet 
III. výzva – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. 

3. Smluvní strany se se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn nevyčerpat maximální 
limit 500 hodin poskytování služeb v průběhu platnosti smlouvy v případě, že již 
konzultační služby nebudou ze strany objednatele vyžadovány. 
 

II. 
Doba a místo, způsob poskytování služeb 

 
1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby ode dne podpisu této smlouvy na vyžádání 

objednatelem maximálně do naplnění 500 hodin poskytování služeb. Součástí požadavku 
na čerpání služeb bude oboustranně odsouhlasený termín realizace poskytnutí dané 
služby. 

2. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat s potřebnou odbornou péčí, 
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat 
a chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo zájmy objednatele. 
V případě nevhodných pokynů objednatele je poskytovatel povinen na nevhodnost těchto 
pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese poskytovatel 
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele 
objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

3. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o všech skutečnostech majících vliv na 
plnění této smlouvy. 

4. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému plněni 
povinností poskytovatele dle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje požádat včas 
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objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této smlouvy. Poskytovatel 
je v případě potřeby oprávněn v průběhu realizace předmětu plněni této smlouvy požádat 
objednatele o konzultační schůzku. V takovém případě bude konzultační schůzka svolána 
nejpozději do 3 pracovních dnů. O průběhu konzultační schůzky bude učiněn písemný 
záznam (zápis) podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran. 

5. K provedení předmětu plnění poskytne objednatel poskytovateli veškerou jemu dostupnou 
dokumentaci., je-li to s přihlédnutím na povahu předmětu plnění nezbytné, zajistí 
objednatel pracovníkům poskytovatele přístup na příslušná pracoviště objednatele. 
Poskytovatel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele příslušné bezpečnostní 
předpisy. 

6. Místem předání výstupů je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Osobou oprávněnou k převzetí výstupů je kontaktní 
osoba: Ing. Martin Sikora, 475 657 190, sikora.m@kr-ustecky.cz 

7. O předání a převzetí výstupů bude poskytovatelem vyhotoven protokol o předání a 
převzetí výstupů (dále jen „protokol“) ve 2 vyhotoveních, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení protokolu. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud služby nebyly poskytnuty 
řádně v souladu s touto smlouvou a/nebo ve sjednané kvalitě a/nebo pokud výstup 
neobsahoval veškeré údaje požadované objednatelem a/nebo objednatel nesouhlasí s 
počtem hodin poskytnutých služeb, které budou objednateli účtovány, přičemž v takovém 
případě objednatel důvody odmítnutí převzetí výstupu písemně poskytovateli sdělí, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání výstupu. Na následné předání výstupu 
se použiji výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

9. Pokud objednatel uplatní písemný nárok na odstranění vad výstupu, zavazuje se 
poskytovatel tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních 
dnů, nestanoví-li objednatel jinak. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
1. Cena poskytování služeb CELKEM, tzn., cena za 500 h odborných konzultačních služeb, 

se ujednává ve výši i  325.000,00 Kč bez DPH 
(slovy:třistadvacetpěttisíckorunčeských) tj.  393.250,00Kč s DPH (slovy: 
třistadevadesáttřitisícedvěstapadesátkorunčeských) s 21 % DPH. 
 
Cena za 1 hodinu odborných konzultačních služeb, se ujednává ve výši i  650,00 Kč bez 
DPH (slovy:šestsetpadesátkorunčeských) tj. 786,50 Kč s DPH (slovy: 
sedmsetosmdesátšestkorunčeských padesáthaléřů)s 21 % DPH. 
 
Cena poskytování služeb se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č. 
KUUK/084062/2021/INV/VZ-INF/0020 uvedené v nabídce poskytovatele ze dne 
12.07.2021. 
 

2. Cena poskytování služeb je ujednána dohodou smluvních stran. Cena poskytování 
služeb bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje 
zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti 
s poskytováním služeb, vyhotovením a předáním výstupů dle této smlouvy. Sazba DPH 
se řídí příslušným právním předpisem. Poskytovatel není v žádném případě oprávněn 
žádat změnu ceny poskytování služeb (např., že poskytování služeb si vyžádalo jiné úsilí 
nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 

3. 1 hodina poskytovaných služeb se rovná 60 minutám. Nejnižší jednotka při poskytování 
služeb v sídle objednatele bude v rozsahu minimálně 2,50 hodin. Nejnižší jednotka při 
poskytování služeb vzdálenou formou (e-mailem, telefonicky, videokonference) bude 
v rozsahu minimálně 0,25 hodiny. 

mailto:sikora.m@kr-ustecky.cz
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4. Cena za poskytování služeb bude fakturována poskytovatelem měsíčně, na základě 
objednatelem schválených výkazů práce za dané období.  

5. Provedené služby bude poskytovatel objednateli vykazovat tzv. výkazem práce, který 
bude ze strany poskytovatele předáván týdně a musí obsahovat: název projektu, 
registrační číslo projektu, číslo výkazu, období, výchozí počet hodin, zůstatek hodin, 
datum činnosti, konkrétní popis činnosti, forma poskytnutí (e-mail, osobní jednání atd.), 
jméno poskytovatele, dobu trvání. 

6. Cena poskytování služeb bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného 
daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je poskytovatel oprávněn 
vystavit měsíčně na základě Objednatelem schválených výkazů práce za dané období.  

(V případě využití přenesené daňové povinnosti.) Poskytovatel je povinen doručit daňový 
doklad – fakturu do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

7. Daňový doklad – faktura vystavená poskytovatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy 
a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně 
v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené 
náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do 
prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí 
zpět poskytovateli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového 
dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Úhrada ceny poskytovaných služeb bude provedena bezhotovostní formou převodem na 
bankovní účet poskytovatele. Pokud je poskytovatel plátce DPH, bude úhrada ceny 
provedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně 
poskytovatele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn 
dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

9. Bude-li tato smlouva ukončena (zanikl-li závazek) před provedením celého předmětu 
plnění, má poskytovatel právo na úhradu již poskytnutých služeb dle této smlouvy. 

10. Pro platby dle článku III této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro 
vystavení a placení faktury. 

11. Poskytovatel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které poskytovatel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost poskytovatele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
poskytovatel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného 
plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní 
strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)    cenu poskytnutých služeb bez DPH zaplatí na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 
této smlouvy nebo na daňovém dokladu, 

b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Poskytovatel prohlašuje, 
že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad Praha, 
územní pracoviště Praha 2 a že případnou změnu místně příslušného správce daně z 
přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
IV. 
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Splnění závazků  
 
1. Ke splnění dílčího závazku poskytovatele, který si objednatel vyžádal, dojde 

odsouhlasením výkazů práce poskytnutých odborných konzultačních služeb 
objednatelem. 

2. Ke splnění závazku „Vytvoření technických podkladů pro zadání veřejné zakázky v rámci 
datové části projektu DTM Ústeckého kraje“ poskytovatelem dojde úplným dokončením 
a předáním technických podkladů objednateli a potvrzením (podepsáním) Protokolu 
oběma smluvními stranami. 

 
V. 

Práva duševního vlastnictví 
 
1. Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování služeb neporuší práva třetích osob, která 

těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv 
a práv průmyslového vlastnictví. Poskytovatel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou 
v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením 
povinnosti poskytovatele dle předchozí věty. 

2. Bude-li výsledkem nebo součásti poskytování služeb i dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jim 
pořízené databázi, poskytuje poskytovatel jako autor ode dne předání díla na 
neomezenou dobu objednateli pro území celého světa výhradní licenci k užití díla všemi 
způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již 
zahrnuta v ceně předmětu plnění. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout 
jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru objednatele, přičemž 
poskytovatel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využit. 

 
VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ochrana osobních údajů 

 
1. „Důvěrnou informací“ se rozumí a) veškeré informace a údaje, které objednatel nebo jeho 

zástupci společnosti UnitX s.r.o., sdělí (ústně, písemně, elektronickými prostředky, nebo 
to budou informace pořízené kontrolou, a bez ohledu na to, zda jsou výslovně označené 
za důvěrné) a které se týkají zaměstnanců či záležitostí objednatele a/nebo s ní 
majetkově spřízněných společností (včetně informací a údajů, které objednatel 
společnosti UnitX s.r.o, sdělí před uzavřením této Smlouvy), především analýzy, 
souhrnná data, předpoklady, zprávy, studie a další informace, nebo údaje, které 
vypracoval objednatel nebo její Představitelé, pokud zahrnují alespoň část takových 
informací či údajů, a b) samotná tato Smlouva, její obsah a veškerá jednání s ní 
související; a c) skutečnost, že objednatel a společnost UnitX s.r.o, spolu (přímo) jednají 
o možnosti spolupráce a/nebo poskytování služeb. 

2. „Představitelé“ jednotlivých Stran jsou takoví vedoucí pracovníci, zaměstnanci, 
zmocněnci a poradci (včetně právních poradců, auditorů, finančních, daňových a 
účetních poradců) těchto Stran a jejich majetkově spřízněných společností, kteří musí být 
s důvěrnými informacemi pro účely realizace služeb seznámeni. Společnost UnitX s.r.o, 
zaručuje, že její Představitelé budou o důvěrné povaze důvěrných informací poučeni a 
souhlasí, že budou postupovat v souladu s touto Smlouvou a dodržovat povinnost 
mlčenlivosti z ní vyplývající, zároveň musí být bezúhonní a musí být plně seznámeni s 
důsledky možné trestní odpovědnosti právnických osob dle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

3. „Osobními údaji“ se rozumí ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 
2016/679 (dále jen „GDPR“)  veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
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fyzické osobě (např. údaje o zaměstnancích nebo partnerech objednatele), když 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 
fyzické osoby. 

4. Společnost UnitX s.r.o, je povinna: 

a) zachovávat důvěrnost Důvěrných informací; 

b) Důvěrné informace nesdělovat žádné jiné osobě, kromě svých Představitelů, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, přičemž zveřejnění proběhne dle 
podmínek, které objednatel považuje za vhodné, zejména bude tato třetí strana před 
poskytnutím informací seznámena s povinností mlčenlivosti a zaváže se ji dodržovat; 

c)  zajistit, aby každá osoba, které společnost UnitX s.r.o, sdělí Důvěrnou informaci, 
postupovala v souladu s povinností mlčenlivosti dle této Smlouvy; 

d) nepoužít Důvěrné informace k jinému účelu, než je plnění předmětu smlouvy  

e) přijmout veškerá odpovídající organizační a technická opatření, aby nedošlo 
k náhodnému nebo protiprávnímu neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění 
Důvěrných informací; a 

f) neprodleně objednatele informovat o jakémkoli neoprávněném použití či zveřejnění 
Důvěrných informací či jiném porušení této Smlouvy.  

5. Společnost UnitX s.r.o smí poskytnout Důvěrné informace, jestliže jejich poskytnutí 
vyžaduje zákon, příslušný soud či regulační orgán (jakékoli povahy), za předpokladu, že: 

a) objednatel o takovém uvolnění informací v co největším možném rozsahu a předstihu 
informuje; 

b) společnost UnitX s.r.o, informace neposkytne, pokud má právo vznést proti 
požadavku příslušného orgánu na poskytnutí Důvěrných informací námitky nebo 
podat stížnost a tohoto práva využije, dokud jej zcela nevyčerpá; 

c) společnost UnitX s.r.o, poskytnuté Důvěrné informace v maximální možné míře 
anonymizuje; a 

d) společnost UnitX s.r.o, příslušný orgán informuje o tom, že se jedná o Důvěrnou 
informaci podléhající povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy.  

6. Strany dále sjednaly, že poskytnutí Důvěrných informací externímu auditorovi společnosti 
UnitX s.r.o, či (externím či interním) auditorům společnosti, která společnost UnitX s.r.o, 
přímo či nepřímo ovládá, není považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Avšak 
pokud by tato osoba poskytla Důvěrné informace bez souhlasu objednatele další osobě, 
společnost UnitX s.r.o ,nese za takové zveřejnění Důvěrných informací odpovědnost. 

7. Povinnosti uvedené v bodě 4. se nevztahují na Důvěrné informace, které: 

a) budou v době uzavření Smlouvy či kdykoliv poté zveřejněny prostřednictvím veřejné 
datové sítě či jiných médií jinou osobou než společnosti UnitX s.r.o: 

b) mohou být sděleny společností UnitX s.r.o, třetí osobě v přiměřeném rozsahu za 
předpokladu, že jí byl prokazatelně znám zájem objednatele na takovém sdělení třetí 
osobě; nebo 

c) mohou být sděleny společností UnitX s.r.o, třetí osobě v přiměřeném rozsahu za 
předpokladu, že toto sdělení prokazatelně nepoškodí objednatele a jedná se o 
informaci, kterou získala společnost UnitX s.r.o, nikoliv od objednatele, ale nezávisle 
na ní.  

8. Povinnosti ve výše uvedených odstavcích čl. VII platí přiměřeně i pro objednatele ve 
vztahu k UnitX s.r.o. 

 
 

VII. 
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Porušení smluvních povinností 
 
1. V případě nedodržení termínu poskytnutí služeb a/nebo předání výstupu a/nebo 

odstranění vad poskytnutých služeb ve sjednané kvalitě podle ČI. II. ze strany 
poskytovatele, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z celkové maximální dohodnuté ceny poskytovaných služeb bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

2. Jestliže se jakékoliv prohlášení poskytovatele podle ČI. V. ukáže nepravdivým nebo 
zavádějícím nebo poskytovatel poruší jiné povinnosti podle ČI. V. této smlouvy, zavazuje 
se poskytovatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

3. Jestliže poskytovatel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VI., zavazuje se poskytovatel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé porušeni povinnosti. 

4. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je 
objednatel povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši dle platných 
právních předpisů. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne doručeni jejího vyúčtování. 

6. Uplatněním smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na 
náhradu škody nebo ušlý zisk v plném rozsahu ani povinnost poskytovatele dále řádně 
poskytovat služby ve sjednané kvalitě. 

7. Za podstatné porušení této smlouvy poskytovatelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení poskytovatele s řádným poskytováním služeb ve sjednané kvalitě a/nebo 
předáním výstupu o více než sedm (7) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad výstupu ve lhůtě stanovené podle ČI. ll. smlouvy; 

c) porušení jakékoli povinnosti poskytovatele podle ČI. V. nebo ČI. VI. smlouvy; 

d) postup poskytovatele při poskytováni služeb v rozporu s pokyny objednatele; 

e) vůči majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

f) insolvenční návrh na poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek poskytovatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

g) poskytovatel vstoupí do likvidace. 

8. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude 
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu 
delší než třicet (30) kalendářních dni. 

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv. V takovém případě je 
Poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 

VIII.  
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v záhlaví smlouvy. 
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2. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

3. Poskytovatel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k 
zaplacení poslední části ceny služby, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

 

4. Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním 
služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 
kontroly. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto na základě 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006.3/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018. 

 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

 
 

3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od podpisu oběma smluvními stranami maximálně 
do poskytnutí 500 hodin odborných konzultačních služeb s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 
Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi.  

 

4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

 
 

5. Tato smlouva je vyhotovena v 2 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 
1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
24tvsg9 nebo na e-mail: daniel.vlcek@unitx.eu. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 
 
 

mailto:daniel.vlcek@unitx.eu
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X. 
Podpisy smluvních stran 

 
 

1. Poskytovatel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Objednatel 
Ústecký kraj 
Bc. Jan Jelínek, 
vedoucí odboru INF KÚÚK 
                                           

Poskytovatel 
UnitX s.r.o. 
Ing. Daniel Vlček, jednatel 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Poskytovatel 
UnitX s.r.o. 
Bc. Martin Havlík, jednatel 
 

 


