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Zmluva 

Zabezpečenie vzdialeného administrátorského školenia na Visual Weather sofvér a Message Editor 

školenia 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: 

 

Názov:    Český hydrometeololgický ústav 
Adresa:   Na Šabatce 2050/17 
   143 00, Praha, Komořany 
   Česká republika 
Zastúpenie:                      riaditeľ ČHMÚ 
IČO:   00020699 
DIČ:                                    CZ00020699 
Bankové spojenie:           

Číslo účtu:                        
IBAN:                                 CZ3007100000000054132041 
tel.:                                   
fax:                                   
Číslo zmluvy v ČHMÚ:     259/2021 
(ďalej ako “ČHMÚ” alebo “objednávateľ”) 
 
 
Dodávateľ: 
 
Názov:   IBL Software Engineering, spol. s r.o. 
Adresa:   Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 
   Slovenská republika 
Zastúpenie:  
IČO:   35726407 
DIČ:   2020241883 
Bankové spojenie:  
IBAN:    
Číslo zmluvy v IBL: P-2020-017 
(ďalej ako “IBL” alebo “dodávateľ”) 
 
Ďalej spoločne ako “zmluvné strany”. 
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Čl. 1 Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom zmluvy je dodávka služieb, t.j. zabezpečenie administrátorského školenia Visual 
Weather systému, Message Editor školenia a príprava na školenia pre vybraných zamestnancov 
ČHMÚ . Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa školenie v celkovom rozsahu 7 dní, pričom 
školenie bude rozdelené na administrátorské školenie v dĺžke 5 dní a Message Editor školenie 
v dĺžke 2 dni. Príprava na školenie bude v dĺžke 4 dní. Tréning zamestnancov objednávateľa bude 
prebiehať on-line.   

 

Čl. 2 Cena 
 

2.1  Celková cena za služby (viď predmet zmluvy čl. 1 bod 1.1 tejto zmluvy) je vo výške 405 000,00 
CZK bez DPH resp. 490 050,00 CZK s DPH a je stanovená dohodou zmluvných strán a vychádza 
z cenovej ponuky vedenej v prílohe č.1 bod 1.1. 

 
 V dohodnutej cene sú zhrnuté všetky nákaldy dodávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu 

zmluvy, ako to je vuedné v čl. 1 tejto zmluvy a v prílohe č.1. 
 
2.2  Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi po riadnom splnení jeho záväzku a dohodnutým 

spôsobom plnenia v súlade s touto zmluvou. 
 
2.3 Cena bola stanovená na základe individuálneho určenia a zahŕňa zabezpečenie školení, tak ako 

je uvedené v čl. 2 tejto zmluvy.  
 

Čl. 3 Platobné podmienky 
 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že platba za predmet zmluvy (viď čl. 1 bod 1.1 tejto zmluvy), tak ako 
je uvedené v čl.2 tejto zmluvy, sa uskutoční nasledovne: 

 
 Dodávateľ vystaví faktúru na zaplatenie v lehote do 15 dní po ukončení školenia. 
 
3.2 Objednávateľ uhradí fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za 

deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa na účet 
dodávateľa. Faktúra musí mať náležitosti riadneho daňového dokladu. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 
predpisov, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi. Vrátenie faktúry sa 
musí vykonať najneskôr do dňa splatnosti faktúry. V takomto prípade prestáva plynúť lehota 
splatnosti faktúry a začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa 
požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
3.3 Všetky platby súvisiace s touto zmluvou, budú uhradené bankovým prevodom na účet 

dodávateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
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Čl. 4 Dodacia lehota a dodacie podmienky 
 
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať úplný predmet zmluvy najneskôr do konca septembra 2021 v 

termínoch dohodnutých medzi objednávateľom a dodávateľom. Miestom plnenia predmetu 
zmluvy je on-line prostredie.  

 

Čl. 5 Autorské práva 
 
5.1 Autorské práva na dodané dielo zostávajú zhotoviteľovi, pokiaľ v tejto anluve nie je uvedené 

inak. 
 
5.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

Autorského zákona. 
 

Čl. 6 Kvalita predmetu zmluvy 
 

6.1 Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a vo vyhotovení podľa čl. 1 tejto zmluvy a 
v súlade s ponukou, uvedenou v prílohe č. 1. 

 
 

  

Čl. 7 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania 
 

7.1 V prípade, že dodávateľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý 
deň omeškania. 

 
7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, uhradí tento dodávateľovi úrok z      

omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 
 
7.3 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo 

dňa ich uplatnenia. Zmluvná pokuta nebráni oprávnenej strane uplatniť si nárok na náhradu 
škody. 

7.4 Strany sa dohodli, že omeškanie spôsobené tzv. vyššou mocou alebo v jej dôsledku sa nebude 
považovať za porušenie tejto zmluvy. Pokiaľ však takéto omeškanie bude trvať viac ako dva (2) 
kalendárne mesiace a po uplynutí tejto doby sa strany nedohodnú na ďalšom postupe, má 
ktorákoľvek strana právo od dohody a/alebo čiastkovej zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou 
a účinnosťou. Strana zasiahnutá udalosťou vyššej moci je povinná bez zbytočného odkladu 
oznámiť túto skutočnosť druhej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu 
následkov prípadného neplnenia dohody a/alebo čiastkovej zmluvy. 

 

Čl. 8 Záverečné ustanovenia 
 
 8.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, 

ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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8.2 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riešia sa právne vzťahy znej vyplývajúce a vznikajúce 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
SR. 

 
8.3. Zmluvné strany sa pokúsia prípadný spor, týkajúci sa predrnetu tejto zmluvy, riešiť  dohodou. 

Pokiaľ nemôže byť takáto dohoda dosiahnutá, všetky spory, polemiky a sťažnosti spojené s touto 
zmluvou alebo jej porušením, budú riešené súdnou cestou pred slovenským súdom. 

 
8.4. Táto zmluva sa riadi zákonmi platnými v Slovenskej republike. 
 
8.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán  a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
8.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 1 a dodávateľ 1 

vyhotovenie. 
 
 
V Bratislave, dňa ................ 
 
 
Za dodávateľa:      Za objednávateľa: 
 

.......................................   ....................................... 
        
 konateľ spoločnosti      riaditeľ  
 IBL Software Engineering, s.r.o.    ČHMÚ 
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Príloha č.1 
 

1. Obsah dodávky a cena 
1.1. Služby 
 

Popis Poč. Dní Jedn. Cena Celkom 

Vzdialené školenie 
Administrátorské školenie (pracovné dni) 
Školenie zahŕňa úvod do Pythonu v rámci Visual 
Weather. 

Školenie Message Editora (pracovné dni) 

Príprava na školenie (pracovné dni) 

Cena za Služby pred zľavou 

Zľava 

Celková cena za služby po zľave 405 000.00 CZK 

 

Celková cena za školenie bez DPH 405 000.00 CZK 

DPH 21% 85 050.00 CZK 

Cena celkom vrátane DPH 490 050.00 CZK 
 

...........III j 




