
Ev.č.: 793/21/99

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(dále jen „Rámcová smlouva")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha, IČO: 000 64 581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 004 09 316, se sídlem Blanická 1008/28 120 00 Praha 2, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 43,
zastoupena Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou
představenstva

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel")

a

Green digital Solutions s.r.o., IČO: 09960805, se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 345406, zastoupena
Antonínem Zoubkem, jednatelem,

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany")

I. Preambule

Na základě Příkazní smlouvy ev.č. HMP: PRK/83/01/020393/2015 a ev.č. TCP: 276/15/15, uzavřené
mezi hlavním městem Prahou a společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. dne 30. 6. 2015, ve znění
dodatků, Příkazní smlouvy č. PRK/83/10/021453/2015, uzavřené dne 30. 9. 2015, ve znění dodatků, a
Příkazní smlouvy č. PRK/83/10/017026/2014, uzavřené dne 7.11.2014, je společnosti TRADE CENTRE
PRAHA a.s. jako správce povinna zajistit pro hlavní město PRAHA jeho jménem a na jeho účet
obstarávání správy a zajišťování obchodního využití spravovaného majetku. Předmětná správa
zahrnuje mimo jiné i povinnosti zajišťovat public relations a marketing spravovaného majetku.

II. Předmět Rámcové smlouvy

1. Předmětem této Rámcové smlouvy je dohoda, dle které bude Zhotovitel poskytovat Objednateli
správu webového řešení prazskenaplavky.cz; bazenstrahov.cz; sutka.eu; tcp-as.cz (dále jen
„Dílo"), a to dle podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě a další činnosti, které budou
uvedeny v jednotlivých dílčích smlouvách (dále jen „Dílčí smlouva"), které budou uzavírány na
základě Nabídek, jak je uvedeno v čl. III. této Rámcové smlouvy.

2. Správa webového řešení zahrnuje činnosti:

2.1. UX a Ul design

2.2. Vývoj

2.3. Testování

2.4. Projektový management

2.5. Správa serveru

3. Dílčí smlouvy uzavřené Smluvními stranami, tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy a lze je
vykládat výhradně v souladu s touto Rámcovou smlouvou. Na záležitosti neupravené v Dílčích



smlouvách se použijí ustanovení této Rámcové smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními
Dílčí smlouvy a této Rámcové smlouvy má přednost ustanovení Dílčí smlouvy.

4. Dílčí smlouvu je možno uzavřít prostřednictvím:

a) listinné podoby, která musí být podepsána zástupci obou Smluvních stran,

b) e-mailové komunikace stím, že přílohou takové e-mailové komunikace musí být sken
objednávky podepsané zástupci obou Smluvních stran,

c) jiným způsobem, pokud se na tom Smluvní strany písemně dohodnou.

5. Realizace vlastního provádění Díla a poskytování služeb Zhotovitelem bude tedy probíhat na
základě této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv.

III. Objednávka Díla

1. Pokud Objednatel informuje Zhotovitele o tom, že má zájem o vytvoření Díla a uvede své
požadavky na vytvoření Díla, zašle Zhotovitel Objednateli nabídku (dále jen „Nabídka"), která
bude obsahovat:

a) specifikace Díla;

b) Cena díla, popř. způsob jejího stanovení;

c) časový harmonogram vzniku a předání Díla;

2. Po zaslání Nabídky mohou nastat následující tř i  (3) situace:

a) Objednatel Nabídku přijme, a tím se stává pro obě Smluvní strany závazná; nebo

b) Objednatel navrhne Zhotoviteli změny v Nabídce, a pokud na takové změny Zhotovitel
přistoupí, zašle Objednateli aktualizovanou Nabídku, a v případě, že Objednatel tuto
aktualizovanou Nabídku přijme, stává se pro obě Smluvní strany závaznou; nebo

c) Objednatel Nabídku odmítne, v tomto případě nevzniká žádný závazek mezi Smluvními
stranami.

IV. Způsob zhotovení Díla

1. Zhotovitel je povinen vytvořit Dílo s náležitou odbornou péčí, řádně a bez vad, které by bránily
jeho užití.

2. Zhotovitel je povinen vytvořit Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokyny
Objednatele, obsahem poskytnutých informací a materiálů, Rámcovou smlouvou a danou Dílčí
smlouvou.

3. Zhotovitel může pověřit zhotovením Díla (čí jeho části) jinou osobu (subdodavatele).
Odpovědnost za vady nese i v takovém případě Zhotovitel.

I
V. Cena díla a fakturace

1. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla, přičemž konkrétní cena bude
odvozena z hodinové sazby v rozmezí 500, -Kč až 1.500,- Kč bez DPH za celou odpracovanou
hodinu podle vykonané činnosti. Cena Díla bude vznikat na základě hodinového odhadu



náročnosti na provedení Díla Zhotovitelem dle požadavků od Objednatele dle čl. III této Rámcové
smlouvy.

2. Zhotovitel bude průběžně vystavovat faktury vždy na konci jednotlivých období, to  jest k
poslednímu dni v měsíci, na základě dokončených činností v rámci schválených Nabídek.

3. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") a k Ceně díla bude připočtena
DPH v zákonné výši.

4. Splatnost Faktury je čtrnáct (14) kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli.

5. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu
příslušných zákonných ustanovení, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. V případě, že nebude mít Faktura tyto náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě
splatnosti Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta
splatnosti začne běžet od doručení náležitě opravené či doplněné Faktury.

7. Pokud nebude Faktura uhrazena v termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění
Díla až do uhrazení příslušné Faktury. O dobu, po kterou Zhotovitel neprováděl Dílo z důvodů
neuhrazení dlužné částky Objednatelem, se prodlužuje termín dokončení a předání Díla.

8. Objednatel hradí Cenu díla bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na Faktuře. Cena
díla se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Zhotovitele.

9. Úrok z prodlení s úhradou jakékoliv platby (zejména pak Faktury) dle této Rámcové smlouvy
nebo dle Dílčí smlouvy činí 1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

10. Do úplného uhrazení Faktury zůstává Dílo v majetku Zhotovitele a s ním i veškerá práva k jeho
užívání.

VI. Vícepráce

1. V případě, že si Objednatel bude od Zhotovitele přát nějaké další činnosti a výstupy nad rámec
provedeného Díla (tzv. vícepráce) a nad rámec Dílčí smlouvy, jsou Smluvní strany povinny
projednat možnosti a podmínky, za kterých by k provedení takových víceprací došlo. Vícepráce
započnou po vzájemném odsouhlasení podmínek jejich realizace a po uzavření dodatku k Dílčí
smlouvě, které se vícepráce týkají.

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení víceprací v případě, že dojde k překročení Ceny díla
schválené pro objednávku v Rámcové smlouvě, Dílčí smlouvě nebo v nové Nabídce.

VII. Autorská práva a licence

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Dílo nebo jeho část může být autorským dílem ve smyslu
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), pokud je výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora a
je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě anebo je autorovým vlastním duševním výtvorem.
Pro případ, že je Dílo autorským dílem, poskytuje Zhotovitel Objednateli dále uvedená licenční
práva k takovému autorskému dílu (dále jen „Licence"), přičemž cena za poskytnutí Licence je
zahrnuta v Ceně díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Licence je poskytnuta ode dne ode dne uhrazení úplné Ceny díla Objednatelem, a to  jako:

a) výhradní;

b) na dobu neomezenou;



a) pro území České republiky;

b) s právem udělení podlicence třetím osobám.

Vlil. Ukončení Dílčí smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy:

a) pokud je Zhotovitel v prodlení jakéhokoliv závazně sjednaného termínu o více než třicet
(30) kalendářních dnů.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje potřebnou součinnost k plnění Díla, za neposkytnutí takové
součinnosti je považováno zejména opakované neposkytnutí zpětné vazby do pěti
(5) pracovních dnů při plnění Díla;

b) je Objednatel v prodlení s uhrazením jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Zhotoviteli o
více než třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho splatnosti a Zhotovitel jej předtím
vyzval k úhradě takového závazku (a to i e-mailem).

3. Dílčí smlouva může být také ukončena kdykoliv na základě písemné dohody Smluvních stran.

4. V případě, že jedna ze Smluvních stran odstoupí od Dílčí smlouvy nebo Dílčí smlouva skončí jiným
způsobem než předáním Díla Objednateli, náleží Zhotoviteli poměrná část z Ceny díla dle
rozsahu realizace Díla., a to následovně:

a) pokud již byla realizována a dokončena jakákoliv činnost, náleží Zhotoviteli Cena díla za již
realizované činnosti;

b) pokud v době ukončení Dílčí smlouvy Zhotovitel rozpracoval činnost, která dosud nebyla
dokončena, náleží Zhotoviteli Cena díla za poměrnou část této činnosti v rozsahu, v jakém
byla rozpracována.

5. V případě předčasného ukončení Dílčí smlouvy vystaví Zhotovitel Objednateli konečné
vyúčtování.

IX.Trvání a ukončení Rámcové smlouvy

1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1.8.2022

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že předpokládaná hodnota plnění této Rámcové smlouvy
bude nižší než částka 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) bez DPH.

3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Rámcovou smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s jedno
(1) měsíční výpovědní dobou, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvního (1.) dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. V případě výpovědi této Rámcové
smlouvy veškeré Dílčí smlouvy dále poběží, Zhotovitel dle nich zhotoví Dílo a Objednatel mu  za
něj uhradí Cenu díla. Spolupráce Smluvních stran fakticky skončí až předáním veškerých Děl, na
kterých Zhotovitel v době ukončení této Rámcové smlouvy výpovědí pracuje. Případné ukončení
Dílčí smlouvy nemá vliv na běh ostatních Dílčích smluv a řídí se ujednáními v nich obsaženými.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Rámcové smlouvy v případě, kdy jsou
oprávněny odstoupit od Dílčí smlouvy.

í

X. Komunikace

1. Oprávněné osoby Objednatele pro komunikaci za účelem plnění této Rámcové smlouvy a Dílčích
smluv jsou:



asistent kurátora náplavek tel.: e-mail:

public affairs manager, tel.: e-mail:

2. Požadavky na Zhotovitele za účelem plnění této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv budou
předávány prostřednictvím: tcp.chcepodporu.cz

XI. Ochrana informací

1. Pro účely této Rámcové smlouvy se za důvěrné informace považují:

a) jakékoli informace, data nebo dokumenty, které byly v souvislosti s plněním této Rámcové
smlouvy případně Dílčí smlouvy přímo nebo nepřímo předány jakýmkoli způsobem
Zhotoviteli nebo zástupcům Zhotovitele a které se týkají zejména nikoliv však výlučně i)
klientů, zaměstnanců, nebo osob, které jsou v podnikatelském seskupení s Objednatelem,
ii) obchodů, strategie, ceníků, údajů o odměnách, zdrojových kódů počítačových
programů, přístupových hesel, produktů, vzorů dokumentů a ostatního technického
know-how Objednatele a iii) informačního a obchodního systému Objednatele,

b) veškeré informace podléhající obchodnímu tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ"),

c) obsah této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv,

d) jiné informace výslovně označené Objednatelem jako důvěrné

(dále jen „Důvěrné informace").

2. Zástupcem Zhotovitele se rozumí členové orgánů Zhotovitele, poradci, konzultanti, zaměstnanci,
smluvní partneři, subdodavatelé nebo jiné osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje:

a) zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích,

b) nezpřístupnit Důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele,

c) že zpřístupní Důvěrné informace svým zástupcům pouze v nezbytném rozsahu a za účelem
naplnění této Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy. Zástupce Zhotovitele může obdržet
Důvěrné informace od Zhotovitele pouze tehdy, pokud je písemně informován o
důvěrném charakteru Důvěrných informací a je zavázán k ochraně Důvěrných informací v
rozsahu stejném jako Zhotovitel podle této Rámcové smlouvy,

d) že nezneužije Důvěrné informace a nevyužije je za jiným účelem, než který vyplývá z této
Smlouvy,

e) př i jmout a provést opatření věcného, technického, organizačního nebo personálního
charakteru za účelem zachování tajného charakteru Důvěrných informací a za účelem
předcházení porušení této Smlouvy,

í f) že neprodleně písemně oznámí Objednateli prozrazení Důvěrných informací, jejich
zneužití nebo ohrožení jejich důvěrného charakteru.

4. Ustanovení článku XII. odst. 3 se nepoužije, jestliže Důvěrné informace:



a) byly veřejně známé před uzavřením této Rámcové smlouvy nebo před jejich předáním
Zhotoviteli;

b) byly nebo se staly veřejně známé nebo známé Zhotoviteli, avšak nikoli v důsledku porušení
povinnosti podle této Rámcové smlouvy,

c) musí být Zhotoviteli poskytnuty na základě právních předpisů nebo z rozhodnutí veřejné
moci. V takovém případě Zhotovitel předem písemně informuje Objednatele o všech
rozhodných skutečnostech a poskytne Důvěrné informace pouze v nezbytném rozsahu po
konzultaci s Objednatelem.

5. Předáním Důvěrných informací nepřechází vlastnictví k nim na Zhotovitele, ani nedochází k
převodu jiných práv s nimi spojených;

6. Po zániku této Rámcové smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit do deseti (10) pracovních dnů
veškeré Důvěrné informace, které mu  byly předány, včetně všech kopií anebo je povinen veškeré
Důvěrné informace zničit, v rozsahu, v jakém je to z technického hlediska možné, tak aby nebyly
znovu obnovitelné. Zničení Důvěrných informací potvrdí Zhotovitel Objednateli písemně na jeho
žádost;

7. Ukončení této Rámcové smlouvy nemá vliv na povinnost mlčenlivosti podle této Rámcové
smlouvy.

XII. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany se jsou povinny se navzájem informovat o všech skutečnostech potřebných pro
řádné a včasné zhotovení Díla.

2. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat, jakmile se dozví o jakýchkoliv překážkách
v souvislosti s plněním dle této Rámcové smlouvy a poskytnou časový odhad prodloužené doby
plnění.

3. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli v potřebném rozsahu nezbytnou součinnost pro
řádné zhotovení Díla.

4. Objednatel nepostoupí tuto Rámcovou smlouvu či jakékoliv právo či povinnost z této Rámcové
smlouvy vyplývající na jakoukoliv třetí osobu bez souhlasu Zhotovitele.

5. Objednatel bere na vědomí, že práva k Dílu, včetně práv z Licence, mu nesvědčí a není oprávněn
tato práva vykonávat v případě, že nehradí své peněžité závazky vůči Zhotoviteli vyplývající z této
Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy.

6. Objednatel bere na vědomí, že v případě jeho jakéhokoliv zásahu do Díla jako je jeho úprava,
doplnění, rozšíření, nenese Zhotovitel odpovědnost za jeho funkčnost či jinou vlastnost, kterou
by bez takového zásahu Objednatele Dílo vykazovalo.

7. Zánikem této Rámcové smlouvy není dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo na smluvní
pokutu ani právo na její uložení podle této Rámcové smlouvy, ani není dotčena povinnost
k ochraně Důvěrných informací.

8. Zhotovitel je oprávněn využít prezentace Díla jakožto reference pro své marketingové a
propagační účely a Objednatel s tímto využitím souhlasí.

í
XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tato Rámcová smlouva i veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem, a to zejména OZ.



3. Tato Rámcová smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně jejího
p ředmě tu a může být měněna či doplňována výlučně formou písemných dodatků podepsaných
oběma Smluvními stranami.

í

4. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Rámcové smlouvy neplatným či nevymahatelným,
nebude to mí t  vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým
ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto
Rámcovou smlouvou jako celkem.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s t ím, aby tato  smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
(CES) vedené hl. m .  Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tato Rámcová smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, jedno (1) vyhotovení obdrží
Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy plně způsobilé a jejich smluvní volnost
není ničím omezena, smlouvu si přečetli, porozumě l i  jejímu obsahu a podepisují j í  svobodně,
vážně, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho př ipojují své podpisy.
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