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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

 

Smluvní strany: 
 

Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov 

zastoupený  Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje 

IČ:   70891095 

DIČ:  CZ70891095 

č. účtu    

 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

se sídlem:  GRID, a.s., Slezská 2526/113, Praha 3 13000 

zastoupená  Ing. Zbyňkem Kuglerem, členem představenstva 

IČ:   61251437 

DIČ:  CZ61251437 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 8925  

č. účtu   

 

dále jen „Poskytovatel“ 

 

 

sjednávají a uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“)  

 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli následující 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu poskytnutí služeb technického dozoru projektu s 
názvem „Digitální technická mapa Středočeského kraje (DTM)“ (dále jen jako „projekt 
DTM“), registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025733. Jedná se o plnění 
ve smyslu provádění dozoru a kontroly dodávky, a to formou posouzení dodávané a 
dosažené funkčnosti a architektury řešení ve vztahu k naplnění všech požadavků 
stanovených ve smlouvě s dodavateli projektu DTM a dále pak poskytování souvisejících 
konzultací v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS 
(Digitální mapy veřejné správy České republiky) a DTM krajů (dále jen „služby nebo 

předmět smlouvy nebo předmět plnění“).  
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2. Poskytování služeb je rámcově vymezeno následovně, a to zejména: 
 

a) Samostatný, iniciativní a aktivní dozor projektu DTM na každodenní bázi, tj. dozor 

projektu DTM jako celku i jeho dílčích oblastí. 
b) Dozor nad plánováním v rámci projektu DTM – dílčích etap a fází, milníků, 

akceptačních řízení, aktualizací harmonogramu. 
c) Dozor nad nastavením odpovědností za realizaci jednotlivých částí plnění projektu. 

d) Kontrola nastavení modelu spolupráce při řízení kvality. 
e) Připomínkování návrhu technického řešení u zadavatelem připravovaných zadávacích 

podmínek na další veřejné zakázky v rámci projektu DTM – typicky se jedná o oblasti 
pořízení dat základní prostorové situace, technické a dopravní infrastruktury, 
konsolidace těchto dat, pořízení SW a HW atd. 

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

g) Dohled nad dodržováním postupu prací a termínů (tj. harmonogramu) – monitoring 

realizace projektu DTM, resp. postupu prací s ohledem na závazný harmonogram 
projektu DTM, předání informací o případných kolizích a zpožděních na vedoucího 
projektu. 

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

i) Dohled nad realizací projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvou s příslušným 
dodavatelem — dohled nad rozsahem a hloubkou projektových prací, a to s ohledem na 
věcné plnění dané smlouvou mezi Objednatelem a příslušným dodavatelem. 

j) Dozor nad plněním zadaných úkolů a pokynů. 
k) Dohled nad dodávanými technickými oblastmi a architekturou, dosaženými parametry 

dodávky ve vazbě na požadavky zadávací dokumentace. 
l) Dozor nad dodržováním odsouhlasených metodik a postupů – typicky nad pravidly 

danými projektovou směrnicí (formáty zápisů, akceptačních protokolů, postupů při 
implementaci atd.) a navrženými kontrolami vztahujícími se k projektu DTM. 

m) Dozor v oblasti zpracování, aktualizace a předání projektové dokumentace pro 
jednotlivé části projektu DTM (dozor nad souladem dodávané dokumentace 
s požadavky zadávacích podmínek – typicky se jedná o cílový koncept nebo 
implementační analýzu, směrnice, manuály, příručky). 

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

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

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

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

d. nastavení formy a způsobu kontroly aktuálnosti uložené dokumentace. 
o) Kontrola uložení dokumentace do projektového úložiště. 
p) Vyjadřování se ke změnám na projektu DTM – v případě vzniku požadavku na změnu 
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v projektu DTM samostatné posouzení nutnosti změny projektu DTM, posouzení 
dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, 
dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd., zpracování vyjádření – souhlasu nebo 

nesouhlasu se změnou. 
q) Průběžný monitoring a identifikace rizik projektu DTM, eskalace identifikovaných 

nových rizik nebo změn pravděpodobnosti vzniku nebo míry dopadu stávajících na 
vedoucího projektu. Posouzení (projektovým týmem navrhovaného) řešení eliminace 
rizika. 

r) 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 zápisů) z jednání 
zadavatele s dodavatelem. 

s) Účast na kontrolních jednání projektu DTM a na vybraných projektových schůzkách. 
t) Pravidelný dvoutýdenní reporting projektu – zpracování přehledové zprávy pro 

vedoucího projektu – seznam prací, které byly dodavatelem vykonány pro danou část 
projektu DTM, stavu těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci), popis vzniklých 
problémů a způsob řešení, hodnocení stavu realizace. 

u) Dozor ve fázi předávání projektu DTM do provozu a nad akceptačním řízením – 

kontrola naplnění zadávacích podmínek jednotlivých částí a oblastí plnění a celku. 
v) Identifikace případných neshod a nesrovnalostí během implementační fáze projektu 

DTM, eskalace směrem k vedoucímu projektu. 
w) Konzultace a znalostní podpora v oblasti digitálních technických map veřejné správy s 

důrazem na DMVS (DTM České republiky) a DTM krajů. 
x) Další bezprostředně související služby technického dozoru týkající se projektu DTM a 

jeho realizace. 

y) Poskytovatel se bude zejména podílet na přípravě podkladů pro výběrové řízení na 
celkovou dodávku datového zpracování konsolidace dat DTM tak, jak předpokládá 
Výzva 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 část základní plnění daty“ (dále jen jako „vyhláška“). 
A zároveň se bude podílet na výběru příslušného dodavatele. Poskytovatel se nemůže 
ucházet o tuto zakázku, a to ani jako subdodavatel. Poskytovatel se může účastnit všech 
ostatních souvisejících výběrových řízení, u kterých se nebude podílet na přípravě 
podkladů pro výběrové řízení a kde nebude součástí procesu výběru vítězné dodávky. 
 

 

 

II. 

Práva a povinnosti Poskytovatele 

 

1. Poskytovatel se zavazuje provádět veškerou činnost podle této Smlouvy řádně a včas, 
s odbornou péčí a v souladu se zájmy a podle pokynů Objednatele. Poskytovatel je povinen 

upozorňovat bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu 
Objednatelem k poskytování služeb, jakož i na jakékoli jiné okolnosti, které by mohly 
způsobit zmaření řádného a včasného poskytování služeb či by vedly ke vniku škody. Pokud 
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Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za 

případnou škodu tím vzniklou. 
2. Poskytovatel bude provádět jednotlivé úkony v závislosti na průběhu projektu a na základě 

věcných požadavků kontaktní osoby Objednatele. Předpokládaný rozsah činnosti bude 
čerpán nepravidelně dle potřeb vývoje projektu na základě jednotlivých požadavků 
Objednatele. O stavu vyčerpanosti celkové ceny předmětu smlouvy bude Objednatel 

informován na základě pravidelného reportingu, a to nejméně jednou za čtvrtletí. Součástí 
výkazu vykonané práce bude celkový počet již spotřebovaných hodin z plánovaného 
rozsahu a aktuální nárůst za poslední období od předchozího předloženého výkazu práce. 

3. Plnění předmětu smlouvy bude Poskytovatelem realizováno jeho předáním Objednateli 
prostřednictvím akceptačního protokolu, který bude po svém schválení a potvrzení 
Objednatelem podkladem pro fakturaci. Časový rámec plnění předmětu smlouvy bude od 
zadání věcného požadavku Objednatelem realizováno ve lhůtě stanovené Objednatelem 
s ohledem na náročnost činností. Objednatel není povinen po dobu účinnosti Smlouvy 

vyčerpat veškerý rámec stanoveného minimálního počtu hodin v rozsahu 1350 hodin. 
4. Nejpozději do 10 pracovních dní po dni řádného předání každé části jednotlivé části 

poskytovaného předmětu smlouvy ve shora uvedené ve formě dle odst. 3 tohoto článku, 
musí Objednatel předat Poskytovateli stanovisko ke každé jednotlivé části požadovaného 
plnění emailem, písemně nebo datovou schránkou. Pokud Objednatel nevyjádří své 
stanovisko k jednotlivé části plnění do uvedené lhůty, bere se to jako vyjádření souhlasu se 
zpracovanou jednotlivou částí plnění. V případě, že bude mít Objednatel k části plnění 
připomínky, sdělí je emailem, písemně nebo datovou schránkou Poskytovateli v rámci 
uvedené lhůty ode dne obdržení jednotlivé části plnění. Poskytovatel připomínky do 3 
pracovních dnů vyhodnotí a zapracuje je do této jednotlivé části plnění. Následně upravenou 
jednotlivou část plnění opětovně předá Objednateli, který se k ní musí do 5 pracovních dnů 

vyjádřit emailem, písemně nebo datovou schránkou. V případě dalších připomínek ze strany 
Objednatele, se opakuje předešlý proces. Poskytovatel nesmí zahájit činnost na 
navazujících jednotlivých částech předmětu smlouvy do doby, než bude písemně nebo 
datovou schránkou odsouhlasena převzatá jednotlivá část plnění bezprostředně 
předcházející. Každá jednotlivá část plnění se považuje za řádně předanou, pokud bude 
protokolárně předána a převzata Objednatelem a emailem, písemně nebo datovou 
schránkou Objednatelem odsouhlasena, s přihlédnutím k ustanovení čl. VII odst. 4 této 
Smlouvy. 

5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v místě sídla Objednatele, a to i formou 

vzdáleného přístupu anebo v místě Poskytovatele, pokud to povaha služby umožňuje nebo 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

6. Poskytovatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně 
Poskytovatele poskytovat služby dle této Smlouvy, budou při plnění této Smlouvy 

dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, včetně 
naplnění podmínek ve shora uvedené vyhlášce a dále, zejména předpisy o bezpečnosti práce 
a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit 
organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele. Součástí poskytování 
služeb jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
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k řádné realizaci Smlouvy nezbytné, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností 
však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za poskytnutí služeb. 

7. Poskytovatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu 
Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, než je poskytování služeb podle této 
Smlouvy. Poskytovatel vrátí Objednateli na základě jeho žádosti veškeré podklady, data a 
hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Poskytovateli ke splnění jeho povinností podle 
této Smlouvy. 

8. Dále je Poskytovatel povinen se při realizaci předmětu smlouvy seznámit s rozsahem 

projektu DTM, tj. s jeho výstupy, formou řešení, předpokládaným harmonogramem, 
rozpočtem atd., a to na základě stávající studie proveditelnosti. Zároveň je Poskytovatel 
povinen se rámcově seznámit s dotačním titulem 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, ze kterého 
je projekt DTM spolufinancován. 

9. Poskytovatel je povinen se seznámit se smluvními podmínkami jednotlivých dodavatelů 
předmětu plnění projektu DTM (v oblastech SW, HW a pořizování a konsolidace dat).  
 

 

 

III. 

Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že Poskytovateli za poskytnuté služby uhradí odměnu dle dalších 
ustanovení této Smlouvy.  

2. Objednatel není povinen převzít předmět plnění či jejich jednotlivé částí, pokud obsahují 
vady. 

3. O předání a převzetí předmětu plnění a jejích jednotlivých částí bude vždy sepsán předávací 
protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany. V případě, že se 
Objednatel rozhodne převzít jednotlivé části plnění s nepodstatnými vadami, budou tyto 
vady uvedeny v předávacím protokolu. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli pro poskytování služeb dle této Smlouvy 

potřebnou součinnost sám nebo na výzvu Poskytovatele. 

5. Pokud Objednatel neposkytne Poskytovateli potřebnou součinnost k plnění dle této 
Smlouvy, neběží Poskytovateli lhůty pro plnění, a to po dobu, po kterou nebyla součinnost 
Objednatelem poskytnuta. 

6. Po podpisu oběma stranami zveřejní Objednatel Smlouvu v souladu se zákonem 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 
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IV. 

Cena a platební podmínky 

1. Na základě dohody smluvních stran se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli za 

poskytnuté služby odměnu až do výše: 1 444 500,-Kč (slovy: milion čtyřista čtyřicet tisíc 
pět set korun českých) bez DPH, tj. 1 747 845 Kč (slovy: milion sedm set čtyřicet sedm 
tisíc osm set čtyřicet pět korun českých) s DPH v závislosti na celkovém počtu 
vyčerpaných hodin. Poskytovatel prohlašuje, že tato cena plně pokrývá všechny jeho 
náklady spojené s poskytováním služeb podle této Smlouvy. 

2. Cena uvedená v předchozím odstavci se skládá z následujících částí: 
Pozice Počet hodin Cena bez DPH Cena s DPH 

Technik 1 700 749 000 906 290 Kč 

Technik 2 650 695 500 841 555 Kč 

Celková cena   1 444 500 Kč 1 747 845 Kč 

 

3. Cena bude Poskytovateli uhrazena Objednatelem postupně na základě daňových dokladů 

(faktur) vystaveného Poskytovatelem v průběhu plnění této Smlouvy, maximálně však 
čtvrtletně.   

4. Ceny uvedené v tomto článku jsou nepřekročitelné. Pokud by vyvstala potřeba plnění nad 
rámec této Smlouvy, lze tak učinit jen na základě dohody smluvních stran formou dodatku 
k této Smlouvě. 

5. Faktura může být vystavena po akceptaci výkazů poskytovaných služeb Objednatelem za 

sjednané období. Součástí výkazu bude seznam poskytnutých služeb dle článku I. Smlouvy 

provedených Poskytovatelem za fakturované období včetně celkového čerpání služeb od 
začátku smluvního vztahu, tj. faktura bude odpovídat násobku počtu vynaložených hodin 

odsouhlasených v akceptačním protokolu Objednatelem a hodinové sazby. 

6. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Poskytovatelem Objednateli. Přílohou 
faktury bude Objednatelem akceptované výkazy poskytnutých služeb. 

7. Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele 

ve prospěch Poskytovatele. 

8. Cena bude uhrazena na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

9. Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě jsou uvedeny bez 
DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné. DPH bude k cenám účtováno v zákonné výši 
dle legislativy platné v době jejich účtování. Centrální snížení sazby DPH není důvodem 

k uzavření dodatku ke Smlouvě, v případě zvýšení sazby musí být uzavřen dodatek 
Smlouvy. 
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10. Faktura vystavená Poskytovatelem dle této Smlouvy musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Kromě zmiňovaných náležitostí je Poskytovatel povinen uvést tyto další údaje 
a respektovat níže uvedené skutečnosti: 
 

• označení dokladu jako faktura – daňový doklad 

• číslo této Smlouvy uvedené Objednatelem v záhlaví Smlouvy a označení 
případných dodatků 

• den odeslání faktury 

• počet a označení příloh (mj. akceptační protokoly) 

• popis plnění Poskytovatele 

• uvedení, že činnost je prováděna v rámci projektu „Digitální technická mapa 
Středočeského kraje, reg.č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025733 

 

11. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 
náležitosti, případně obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté 
v Smlouvě s tím, že nová doba splatnosti opravené faktury začíná znovu běžet ode dne 
jejího doručení Objednateli. 

12. Poskytovatel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po 
dobu trvání této Smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad vyzve Objednatele 

k placení DPH nezaplacené Poskytovatelem při realizaci této Smlouvy, Poskytovatel se 

zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacené DPH. 
 

V. 

Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace 
o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění 
by se mohlo závažným způsobem dotknout jejich zájmů nebo jejich dobrého jména, získané 
v souvislosti s plněním této Smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně 
známých. Za důvěrné informace se považují i veškeré obchodní a technické informace, 
které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem 
obchodního tajemství. 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to po dobu účinnosti 
této Smlouvy a dále tři roky po jejím skončení, pokud se důvěrné informace nestanou 

veřejně známými bez zavinění některé ze smluvních stran. 
3. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění 

dle této Smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že budou zajišťovat 
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jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že Poskytovatel využije k realizaci plnění 
Smlouvy třetí stranu, pak odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám. 

 

VI. 

Autorská a vlastnická práva 

1. Pokud Poskytovatel v rámci plnění podle této Smlouvy vytvoří dílo, které bude dílem 
podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném 
znění, takto vytvořené dílo bude považováno za dílo zhotovené na objednávku a půjde 
o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Poskytovatele, kteří jej vytvořili ke splnění svých 
povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Poskytovateli. V souladu 

s autorským zákonem bude Objednatel dnem úplného zaplacení celkové ceny dle této 
Smlouvy oprávněn dílo užívat, a to výhradně pro své potřeby a jen na území České 
republiky. Poskytovatel garantuje, že toto plnění bude prosto majetkových práv třetích 
stran. 

2. Poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo dle této Smlouvy 
užít (licenci) všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v neomezeném rozsahu.  

3. Licence je poskytována po dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu dle 
této Smlouvy jako:  

a) výhradní, 
b) územně neomezená (pro území všech zemí světa), 
c) s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. 

4. Nabyvatel není povinen licenci využít. Poskytovatel prohlašuje, že cena za licenci je 
zahrnuta v celkové ceně předmětu plnění. 

 

VII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této Smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze 
smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé 
smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost. 

3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost. 
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4. Objednatel není povinen akceptovat vadné plnění. V případě, že poskytované služby 
vykazují vady i po naplnění ust. čl. II. odst. 4 Smlouvy, musí tyto vady Objednatel 

Poskytovateli písemně (e-mailem či doporučeným dopisem) vytknout (reklamovat) bez 
zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, maximálně však do 1 měsíce ode dne předání 
výsledku plnění dané Objednateli. Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit v 
termínu do 7 dní ode dne, kdy mu byla doručena a zajistit bezplatné odstranění vady do 14 
dnů ode dne doručení reklamace či poskytnout Objednateli slevu ve výši odpovídající 
rozsahu a charakteru dané vadě dle volby Objednatele. Při určení výše slevy se přihlédne 
zejména k významu vadného plnění pro Objednatele. Poskytovatel není oprávněn účtovat 
si náklady vzniklé s vyřízením reklamace. 

5. Poskytovatel se zavazuje odstranit vadu i v případě, kdy neuzná svoji odpovědnost za vznik 

vady. V tomto případě nese náklady na odstranění vady až do pravomocného rozhodnutí 
soudu o reklamaci Poskytovatel. Objednatel v případě neodstranění vad ze strany 
Poskytovatele na předmětu plnění je oprávněn odstranit vady prostřednictvím třetí osoby 

na náklady Poskytovatele.   
6. Obě strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých povinností 

dohodnutých touto Smlouvou při provádění předmětu plnění této Smlouvy a za podmínek 
daných touto Smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu plnění 
Smlouvy. 

 

 

 

 

 

VIII. 

Sankce 

1. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Poskytovateli podle čl. IV. 
Smlouvy, je povinen zaplatit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení z fakturované částky 
dle aktuálně platné legislativy. 

2. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti o zachování mlčenlivosti 
o důvěrných informacích dle čl. V. této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 25 000- Kč za 

každý jednotlivý případ porušení. 

3. V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s poskytnutím služeb v termínech sjednaných 
touto Smlouvou, nebo v prodlení s odstraněním vad, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny uvedené v čl. IV. této Smlouvy za každý i 
započatý den prodlení. Sankce dle tohoto odstavce může být vyčíslena do maximální výše 
rovnající se celkové odměně dle článku IV. této Smlouvy. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
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pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu 
a ušlý zisk. 

5. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. 

6. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně nebo datovou schránkou. 
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě 
povinné smluvní straně. 

 

 

IX. 

Oprávněné osoby 

1. Oprávněnými osobami při realizaci plnění jsou 

• za Objednatele 

a. ve věcech smluvních: viz záhlaví této Smlouvy 

b. ve věcech realizace plnění: 

Jiří Kubiš, e-mail: 

c. ve věcech technických: Ing. Martin Brumovský, e-mail:

• za Poskytovatele 

d. ve věcech smluvních:  

Ing. Zbyněk Kugler, e-mail: 

e. ve věcech realizace plnění:  

Ing. Zbyněk Kugler, e-mail:

f. ve věcech technických:  

Ing. Zbyněk Kugler, e-mail:

2. V případě změny oprávněných osob musí být o této skutečnosti druhá smluvní strana 
neprodleně písemně informována. Za splnění této povinnosti se považuje i e-mail potvrzený 
druhou smluvní stranou. Účinnost změny nastává okamžikem doručení písemného 
oznámení příslušné smluvní straně. Změna kontaktní osoby není důvodem k uzavření 
dodatku. 

X. 

Trvání Smlouvy 
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1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, se zahájením plnění ode dne uzavření smlouvy 

s ukončením plnění do 31. 12. 2023 s tím, že Poskytovatel poskytne plnění v souladu 

s článkem č. I. Předmět Smlouvy. 

2. Platnosti Smlouva nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.  

3. Tato Smlouva může být předčasně ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran; 
b) písemnou výpovědí Smlouvy podanou Objednatelem, a to i bez udání důvodu, 
c) uplynutím sjednané doby, 
d) odstoupením od Smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě: 

• pokud bude Poskytovatel déle než 10 pracovních dní v prodlení s poskytováním 
služeb včetně prodlení s odstraněním vad dle této Smlouvy; 

• pokud Poskytovatel opakovaně, tj. minimálně dvakrát poruší svou povinnost dle 
této Smlouvy; 

• pokud je Poskytovatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

5. Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude přes 
písemné upozornění Poskytovatele déle než 60 dnů od písemného upozornění v prodlení 
s plněním své platební povinnosti podle této Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele budou Poskytovateli v takovém 
případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými 
pracemi. Poskytovatel nemá nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů v případě, že 
objednatel odstupuje od Smlouvy pro hrubé porušení povinností Poskytovatele. Pro 
vyloučení pochybností se hrubým porušením Smlouvy rozumí zejména prodlení s předáním 
jednotlivých částí předmětu plnění o více než 10 dnů, dále nezapracování připomínek 
Objednatele a předložení jednotlivých částí předmětu plnění s podstatnými vadami. 

7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, 
které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

8. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, zaslané druhé smluvní straně doporučeně nebo 
datovou schránkou, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je účinné od okamžiku, kdy 
je doručeno písemné prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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9. V případě výpovědi činí výpovědní lhůta jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní 
straně. 

 

XI. 

Ostatní ustanovení 

1. Poskytovatel prohlašuje, že na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této Smlouvě neupravená a z této Smlouvy vyplývající 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li 
takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a 
zásad, na nichž spočívá zákon č. 89/2012 Sb. 

3. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a jejích případných dodatků v registru 

smluv. Poskytovatel je povinen strpět uveřejnění této Smlouvy, jejích případných dodatků 
Objednatelem dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu Smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat. 

5. Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení této Smlouvy, která má předat jedna strana druhé, 
mohou být předána osobně nebo zaslána doporučeně poštou. Doručovací adresy jsou 
uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena 
druhé straně. 

6. Všechny dodatky a změny této Smlouvy musí mít písemnou formu číslovaných dodatků. 
Povinnost uzavřít dodatek se netýká zákonného snížení DPH dle článku IV. a změny 
oprávněných zástupců dle článku IX. 

7. Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným 
či nevynutitelným rozhodnutím příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost 
či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo 

jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho 

část nelze oddělit od dalšího obsahu. 

8. V případě uvedeném v předchozím odstavci se obě smluvní strany zavazují neúčinné 
a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským 
významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno. 
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9. Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál, přičemž každá smluvní strana 
obdrží shodný elektronicky podepsaný stejnopis, tj. podepsaný zaručenými el. podpisy obou 
smluvních stran. 

10. Obě strany vzájemně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 
známy žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl 

a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě 
nepravdivých, jimi uvedených, údajů. 

 

 

 

 

 

V Praze dne ____________     V Praze dne ____________ 

za GRID, a.s.       za Středočeský kraj 
 

 

 

_________________________ 

           Ing. Zbyněk Kugler   Mgr. Petra Pecková 

       Člen představenstva            Hejtmanka 

  

 


