
 

 

Smlouva na dodávku elektronické spisové služby  
 

(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších před-

pisů (dále jen „OZ“)) 

 

Smluvní strany: 

1. Technická univerzita v Liberci 

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

IČ: 46747885 

DIČ: CZ46747885 

Bankovní spojení: XXX 

Účet číslo: XXX   

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslavem Brzezinou, CSc., rektorem 

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXX 

Interní číslo smlouvy: OIS/ESSS/1 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

2. Název/Firma: DERS Group s.r.o. 

Se sídlem v: Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 205820 

IČ: 275 13 149 

DIČ: CZ27513149 

Bankovní spojení: XXX 

Účet číslo: XXX 

Zastoupena:Ing. Janem Machem, jednatelem 

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXX 

Interní číslo smlouvy: SOD-008/22 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

mezi sebou uzavírají následující smlouvu (dále jen „smlouva“): 

 

I.  

Úvodní ujednání, předmět a účel smlouvy 

1. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají za účelem zajištění dodávky systému spisové služby 

pro objednatele v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. 

2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje dodat a implementovat elektronickou spisovou 

službu (dále jen „ESSS“ nebo „předmět plnění“) a poskytovat k ESSS technickou podporu, 

vše dle podmínek sjednaných dále touto smlouvou. Podrobná specifikace ESSS je uvedena 

příloze č. 1 této smlouvy. Podmínky technické podpory jsou sjednány v samostatné servisní 

smlouvě. 

3. Předmětem plnění není vývoj ESSS na míru pro objednatele. Poskytovatel dodá a naim-

plementuje svůj již existující software ESSS a tento nakonfiguruje podle požadavků objed-

natele. 

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovali za předmět plnění níže sjedna-

nou cenu a předmět plnění převzít. 

5. Smluvní strany sjednávají, že plnění předmětu plnění bude probíhat ve třech fázích, které 

jsou s popisem činností uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto 



 

 

smlouvu ukončit po provedení první, analytické fáze. Podrobnosti tohoto postupu a vypo-

řádání smluvních stran jsou dále uvedeny ve smlouvě. 

6. Licenční ujednání: 

a) Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli nevýhradní časově a územně 

neomezenou licenci k ESSS vč. licence k částem ESSS nakonfigurovaným podle 

požadavků objednatele v rozsahu a všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel není povinen licence vyu-

žít. 

b) Poskytovatel se zavazuje, že předmět plnění je prost právních vad a práv třetích 

osob a je tak oprávněn licenci v souladu s touto smlouvou poskytnout. 

c) Poskytovatel se dále zavazuje, že předmět plnění není nijak technicky omezen, 

zejména velikostí uložiště, počtem uživatelů, počtem dokumentů, typem obsahu, 

počtem napojených aplikací apod. 

d) Objednatel touto smlouvu poskytnuté licence přijímá. 

e) Licence sjednaná touto smlouvou zůstává zachována i po ukončení této smlouvy. 

f) Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli přístup k aktuálním verzím zdrojo-

vých kódů díla. 

 

II.  

Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit cenu předmětu plnění ve výši 1.142.100,- Kč 

bez DPH. DPH činí 239.841,- Kč. Cena předmětu plnění s DPH činí 1.381.941,- Kč. 

2. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy. 

3. Cena předmětu plnění se sjednává jako pevná a neměnná po celou dobu trvání smlouvy a 

zahrnuje případné zvýšení nákladů způsobených zvýšením cenové úrovně vstupů poskyto-

vatele. 

4. Součástí ceny předmětu plnění je i poskytnutí licence k ESSS vč. licence k částem ESSS 

nakonfigurovaným dle požadavků objednatele. Cena za předmět plnění vč. poskytnutí veš-

kerých licencí je poskytovatelem stanovena tak, aby objednateli byl dodán předmět plnění 

v souladu s touto smlouvou a tento jej mohl užívat ke sjednanému účelu. Poskytovatel tak 

nemá nárok na jakékoliv další navyšování ceny a plateb. 

5. Platba ceny předmětu plnění bude objednatelem provedena následovně: 

a) Smluvní strany sjednávají, že bude-li tato smlouva ukončena po analytické fázi, 

uhradí objednatel 20 % z ceny předmětu plnění. 

b) Bude-li plnění smlouvy pokračovat i po splnění první, analytické, fáze, bude uhra-

zeno 90 % ceny předmětu plnění po provedení druhé, implementační, fáze na zá-

kladě prvního předávacího protokolu. 

c) Zbylá část 10 % ceny předmětu plnění bude uhrazena měsíc po zahájení třetí, pro-

vozní, fáze na základě druhého předávacího protokolu, ale pouze za předpokladu, 

že je vše funkční. 

6. Pro účely plateb cen podle této smlouvy budou poskytovatelem vystaveny faktury v sou-

ladu s podmínkami tohoto článku smlouvy. Splatnost faktur se sjednává na dvacet jedna 

(21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

7. Každá faktura bude doručena objednateli ve dvou stejnopisech. Faktura bude mít náleži-

tosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, náležitosti dle § 435 OZ, a pokud je poskytovatel plátce DPH, náležitosti daňo-

vého dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 



 

 

8. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat chybné 

údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k opravě nebo 

vystavení nové faktury, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě opravené nebo nově vystavené fak-

tury. 

 

III.  
Termíny plnění a místo plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje splnit předmět plnění v následujících termínech plnění: 

1) Analytická fáze do tří týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

2) Implementační fáze do 31. 12. 2021. 

3) Provozní fáze po dobu trvání této smlouvy a v případě ukončení smlouvy bude za-

chována licence sjednaná touto smlouvou. Po dobu prvního měsíce provozní fáze 

poskytovatel odstraní vady a nefunkčnosti předmětu plnění na základě uživatel-

ských připomínek objednatele.  

2. Popis činností v jednotlivých fázích je blíže uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Místem plnění je Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1. 

 

IV.  
Provádění předmětu plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit v průběhu provádění předmětu plnění veškerou koordinaci 

a spolupráci smluvních stran. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost. 

2. Způsob provádění předmětu plnění se řídí § 2589 a násl. OZ, pokud není v této smlouvě 

dohodnuto jinak. 

3. Poskytovatel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele a případně upozornit bez zbyteč-

ného odkladu na jejich nevhodnost a dohodnout s objednatelem další postup. Do doby vy-

jasnění pokynů objednatele je poskytovatel oprávněn přerušit práce na předmětu plnění 

v nezbytném rozsahu, překáží-li nevhodné pokyny v řádném provádění. Poskytovatel se 

dále zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele. Neupozorní-li na nevhodnost pokynů nebo převzatých věcí, 

nese poskytovatel odpovědnost za škodu. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. 

5. Poskytovatel se zavazuje provést předmět plnění v kvalitě a rozsahu, jenž je určen charak-

terem díla, účelem jeho užití a touto smlouvou. 

6. Poskytovatel bude při provádění předmětu plnění postupovat s odbornou péčí v souladu s 

osvědčenými postupy v oboru a zajistí provedení prací při provádění předmětu plnění pra-

covníky s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací, odpovídající příslušným předpi-

sům nebo zvyklostem. Pracovníky poskytovatele se pro účely této smlouvy rozumí zaměst-

nanci poskytovatele, případně jiné osoby, které vykonávají činnost pro poskytovatele při 

plnění závazků poskytovatele podle této smlouvy. 

 

V.  

Předávací řízení 

1. Poskytovatel splní předmět plnění jeho řádným a včasným dodáním a implementací 

v místě sídla objednatele a podpisem druhého předávacího protokolu dle bodu 3 tohoto 

článku. 

2. Po splnění implementační fáze smluvní strany sepíší první předávací protokol a po splnění 

prvního měsíce provozní fáze sepíší smluvní strany druhý předávací protokol. 



 

 

3. Prvním předávacím protokolem smluvní strany stvrdí dodání a implementaci předmětu pl-

nění. Druhým předávacím protokolem stvrdí smluvní strany funkčnost a odstranění případ-

ných vad a nefunkčností předmětu plnění. 

4. Poskytovatel sjedná s objednatelem konkrétní termín (datum a čas) k uvedeným činnostem 

s dostatečným předstihem, přičemž při sjednání tohoto termínu vyjde poskytovatel objed-

nateli maximálně vstříc. 

5. Smluvní strany sjednávají vyloučení užití § 2605 odst. 2 OZ. 

 

VI.  
Utvrzení závazků smluvních stran 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je objednatel povi-

nen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH 

za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení poskytovatele s termínem plnění pro analytickou nebo implementační 

fázi dle článku III. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní po-

kutu ve výši 1000,- Kč z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

3. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany tak vy-

lučují užití § 2050 OZ. 

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu(-y) započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění 

poskytovanému poskytovateli, a to i v rámci jiného obchodního případu. 

5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany objednatele. Ujednání o smluvní pokutě ani její zaplacení nezbavuje poskytovatele 

závazku splnit jeho povinnost(-i) sjednané touto smlouvou. 

6. Platba smluvní pokuty bude uhrazena povinnou smluvní stranou na základě penalizační 

faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou. 

 

VII.  

Ochrana informací, mlčenlivost 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily jakýmkoliv způsobem v 

rámci uzavírání a plnění této smlouvy, dále informace, tvořící její obsah a informace, které 

si sdělí nebo jinak vyplynou z jejího plnění, zůstanou utajeny a nebudou sdělovány třetím 

osobám. K tomuto se zavazují smluvní strany přijmout veškerá možná opatření. 

2. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na případy, kdy 

a) budou vyžádány orgánem veřejné moci v souladu s příslušným právním předpisem 

a v rozsahu dožádání; a/nebo 

b) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto článku. 

3. Pokud je sdělení jakékoliv informace dle odst. 1 této smlouvy třetí osobě nezbytné pro 

plnění závazků poskytovatele vyplývajících z této smlouvy, může poskytovatel tyto infor-

mace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, 

že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování ml-

čenlivosti a ochrany informací ze strany této třetí osoby. 

4. Ke dni zahájení provozní fáze smluvní strany uzavřou smlouvu o zpracování osobních 

údajů. 

 

VIII.  

Práva z vadného plnění 

1. Předmět plnění má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho 

užití, případně pokud nemá vlastnosti sjednané touto smlouvou nebo vlastnosti obvyklé. 



 

 

2. Poskytovatel odpovídá za vady a nefunkčnost předmětu plnění po celou dobu trvání této 

smlouvy. 

3. Práva z vadného plnění se řídí obecnými ustanoveními § 1914 a násl. občanského záko-

níku. 

IX.  
Odpovědnost za škodu 

Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této 

smlouvy, a to bez ohledu na zavinění a s možností liberace dle § 2913 odst. 2 OZ. Za škodu 

se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinnosti poskytovatele. 

 

X.  

Trvání a ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany sjednávají tuto smlouvu s rozvazovací podmínkou a tato smlouva je ukon-

čena v případě, že objednatel po analytické fázi sezná, že na plnění této smlouvy nemá 

další zájem. Smlouva je ukončena okamžikem, kdy tuto skutečnost objednatel oznámí po-

skytovateli. 

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá 

smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto sku-

tečnost prokazatelným způsobem upozorněna. 

Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje: 

• prodlení objednatele se zaplacením ceny díla po dobu delší než dvacet jedna (21) dnů 

po splatnosti oprávněně a správně vystavené faktury, 

• prodlení poskytovatele s termínem jakékoliv fáze po dobu delší než čtrnáct (14) dnů, 

• zjištění, že parametry předmětu plnění neodpovídají požadavkům nebo účelu sjedna-

nému touto smlouvou, 

• opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této smlouvy, přičemž za 

opakované porušení se považuje takové porušení, na které objednatel poskytovatele již 

v minulosti výslovně upozornil, 

4. Stanoví-li objednatel poskytovateli pro splnění jeho závazku dodatečnou lhůtu, vzniká ob-

jednateli právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty; to neplatí, jestliže 

poskytovatel v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě 

může objednatel odstoupit od smlouvy i před uplynutím dodatečné lhůty poté, co prohlá-

šení poskytovatele obdržel. 

5. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

Při odstoupení od smlouvy dojde k navrácení vzájemně poskytnutých plnění. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů s šestiměsíční výpo-

vědní dobou. Výpovědní doba běží od dodání výpovědi poskytovateli. 

7. Předčasné ukončení smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy a nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

8. V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují poskytnout vzájemnou součinnost 

pro migraci dat, případně poskytovatel se zavazuje, že objednatel bude mít přístup k datům 

po celou dobu běhu skartačních lhůt 

 

XI.  
Pojištění 

Poskytovatel se zavazuje do 10 dní od uzavření smlouvy předložit objednateli kopii po-

jistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s 

limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši nejméně 1 mil. Kč. Poskytovatel 



 

 

se zavazuje, že předložená smlouva bude platná po celou dobu platnosti této smlouvy, případně 

bude nahrazena smlouvou novou se stejnými nebo lepšími parametry. 

 

XII.  

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran.  

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto smlouvou, jakož i 

práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení OZ. 

3. Poskytovatel i jeho případný subdodavatel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce 

smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po písemném souhlasu 

druhé smluvní strany. 

5. V případě, že dojde k situaci, kdy se některá ujednání této smlouvy stanou neplatnými, 

neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tím ovlivněna platnost, účinnost nebo rea-

lizovatelnost ostatních ujednání této smlouvy a smluvní strany se zavazují neplatné, neú-

činné nebo nerealizovatelné ujednání smlouvy nahradit takovým, které by svým významem 

co nejlépe odpovídalo původnímu ujednání. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami nebo je-

jich oprávněnými zástupci, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše ta smluvní strana nebo 

oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Má-li být 

smlouva povinně uveřejněna v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění 

podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

7. Smlouva bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv vedeném Ministerstvem vni-

tra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany jsou v této souvislosti 

povinny označit ve smlouvě údaje, které jsou předmětem anonymizace a nebudou ve 

smyslu zákona o registru smluv uveřejněny. TUL nenese žádnou odpovědnost za uveřej-

nění takto neoznačených údajů. 

8. Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 

2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana 

obdrží1 vyhotovení. 

9. Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

10. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou ces-

tou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 

věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele. 

11. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše 

uvedenými ujednáními připojují své podpisy: 

 

Razítko a podpis poskytovatele 

 

 

…………………………………………. 

Ing. Jan Mach, jednatel 

V Praze dne 29.7.2021 

Razítko a podpis objednatele 

 

 

…………………………………………… 

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor 

V Liberci dne 4.8.2021 



 

 

 


