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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

 

 
Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Se sídlem:  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

Jejímž jménem jedná:     Ing. Václav Jelen, ředitel odboru informatiky a statistiky  

IČO:  00022985 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. OKsystem a.s. 

Se sídlem:  Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4  

Zastoupený:                   Ing. Vítězslav Ciml, místopředseda představenstva 

IČO:  27373665 

DIČ:  CZ27373665 

Bankovní spojení:          .   

Číslo účtu: 
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl B, vložka 20326 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 

 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 27. 6. 2002 Smlouvu o dílo č. 385, jejímž 

předmětem je závazek Zhotovitele k provedení díla spočívajícího v dodávce  
a implementaci časově neomezené licence Personálního informačního systému (PIS) 
OKinfo a poskytnutí nevýlučných nepřenosných práv užití PIS OKinfo.  

1.2. Podmínky správy, servisu a údržby jsou řešeny v samostatném Dodatku č. 8 ke smlouvě  
o údržbě programového vybavení PIS OKinfo ze dne 7. 6. 2005, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 16. 10. 2007, dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2008, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2010, 
dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2012, dodatku č. 5 ze dne 8. 4. 2015, dodatku č. 6 ze dne  
1. 6. 2016 a dodatku č. 7 ze dne 7. 12. 2017. 
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2. Předmět Smlouvy 
2.1. Předmětem plnění této Smlouvy je dodání licenčního oprávnění submodulu Dokumenty 

mzdové účtárny, provedení jeho implementace a poskytnutí veškerých souvisejících 
služeb, které jsou nezbytné pro zavedení tohoto submodulu.  

 

3. Doba a místo plnění 
3.1. Smluvní strany si ujednaly, že Zhotovitel je povinen dodat submodul Dokumenty 

mzdové účtárny a poskytnout služby v rámci provedení dodávky podle čl. 2 nejpozději 
do 30. 3. 2022.  

3.2. Místem plnění je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
 

4. Cena a platební podmínky 

4.1. Cena za submodul Dokumenty mzdové účtárny činí:  
157 500 Kč bez DPH (slovy: stopadesátsedmtisícpětset korun českých) bez DPH. 

DPH ve výši 21 % činí 33 075 Kč (slovy: třicettřitisícsedmdesátpět korun českých). 
Celková cena včetně 21 % výše DPH činí 190 575 Kč (slovy: 
stodevadesáttisícpětsetsedmdesátpět korun českých). 

4.2. Cena za implementaci submodulu Dokumenty mzdové účtárny činí: 
50 000 Kč bez DPH (slovy: padesáttisíc korun českých) bez DPH. 
DPH ve výši 21 % činí 10 500 Kč (slovy: desettisíctpětset korun českých). 
Celková cena včetně 21 % výše DPH činí 60 500 Kč (slovy: šedesáttisícpětset korun 

českých). 
4.3. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s předmětem Smlouvy. Cena 

uvedená v předchozích odstavcích je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu 
účinnosti Smlouvy. Jediná přípustná výjimka je změna sazby DPH, která bude účtována  
v zákonné výši.  

4.4. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení předmětu Smlouvy pro plnění podle 
odst. 4.1 a podle odst. 4.2. po vzniku nároku na jejich zaplacení. Objednatel se zavazuje 
zaplatit sjednanou cenu za poskytnuté výstupy  
na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Přílohou faktury musí být 
akceptační (předávací protokol) odsouhlasený oběma smluvními stranami.   

4.5. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.  
4.6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. 
Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti,  
je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen 
doručit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou. 

4.7. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby. 
4.8. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Platby budou uskutečňovány bezhotovostním 

převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Za den úhrady se považuje den, kdy 



Stránka 3 z 7 

 

finanční částka byla odepsána z účtu Objednatele a směřuje na účet určený 
Zhotovitelem. Objednatel si vyhrazuje právo závazné pokyny k fakturaci dále upřesnit. 

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí tak,  
aby bylo dosaženo cíle a účelu plnění, jež je předmětem této Smlouvy.  

5.2. Zhotovitel plnění poskytne na své náklady a nebezpečí a odpovídá za jeho sjednanou, 
resp. obvyklou kvalitu.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění předmětu Smlouvy včas (při dodržení 
termínů) a v požadované kvalitě.    

5.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu, bez ohledu na to, zda  
ji způsobil sám, či subdodavatel Zhotovitelem použitý pro poskytnutí dílčího plnění 
Smlouvy. 

5.5. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit  
při výkonu finanční kontroly (viz § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním 
orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s plněním předmětu Smlouvy dle platných právních předpisů. 

5.7. Zhotovitel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele  
a řídit se jeho pokyny. Pokyny Objednatele však není vázán, jsou-li v rozporu  

se zákonem. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při plnění předmětu Smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 

5.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu Smlouvy sám nebo 
prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. 

5.9. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli maximální možnou součinnost nutnou  
ke splnění jeho závazku, konkrétně odborně zdatné pracovníky pro věcná jednání.  

5.10. Bez souhlasu Zhotovitele není Uživatel oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do 

modulů podle předmětu Smouvy, provádět jeho změny nebo úpravy ani jej užívat jinak 
než v souladu se Smlouvou a kogentními zákonnými ustanoveními. 

5.11. Objednatel je povinnen řádně a včas zaplatit za splnění předmětu Smlouvy ze strany 

Zhotovitele.  

5.12. Veškeré výstupy Objednatele z užívání předmětu Smlouvy jsou ve vlastnictví 
Objednatele.  

 

6. Důvěrnost informací  
6.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou  

je Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při 
poskytování služeb dozví a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, 
které již byly veřejně publikované).  
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6.2. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje a dokumentaci, která  
mu byla zpřístupněna v souvislosti s prováděním služeb, ve prospěch svůj nebo  
ve prospěch jakékoliv jiné osoby. Zhotovitel je povinen dodržovat tyto povinnosti také 
po ukončení smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem až do doby, kdy 
bude těchto povinností zproštěn. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (dále jen „GDPR“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil tuto 
směrnici. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany. 

6.4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů 
zpřístupněných Objednatelem. 
 

7. Odpovědnost za vady a záruka  
7.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že plnění podle této Smlouvy nebude mít vady. 
7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné a přesné provedení předmětu plnění. 
7.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost předmětu plnění podle této Smlouvy 

v délce 24 měsíců. Zárukou za jakost Zhotovitel přebírá odpovědnost za to, že předmět 
plnění bude po celou dobu záruční doby způsobilý ke smluvenému či obvyklému účelu, 
a že si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne 
provedení díla, tj. od podepsání akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.  

7.4. Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vady, které se objeví. 
Případné vady předmětu smlouvy po akceptaci bude Zhotovitel odstraňovat 
prostřednictvím služeb technické podpory v souladu s plněním Smlouvy o údržbě 
programového vybavení PIS OKinfo. Vady je Zhotovitel povinen odstranit do 

10 kalendářních dnů od nahlášení. 
7.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody 

vzešlý z této vady. 
7.6. Objednatel nahlásí vadu e-mailem za využití kontaktů uvedených v čl. 10 této Smlouvy. 

Po dobu, po kterou Objednatel nemůže předmět plnění či jeho část pro vady užívat, 
zaruční doba neběží.  
 

8. Náhrada újmy 

8.1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany 

tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození 
dobrého jména). 

8.2. Obě smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby  
se předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co nejmenší. 

8.3. Nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokuty sjednané dle čl.9 této 
smlouvy. 
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8.4. Žádná ze smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého 
ustanovení této smlouvy, bude-li příčinou vyšší moc. 

8.5. V případě, že okolnosti vyšší moci trvají déle než 3 měsíce, mají obě smluvní strany 
právo odstoupit od smlouvy. 

8.6. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem 
okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost založenou touto smlouvou, nebo která 
se dozví o okolnosti vyšší moci, bránící plnění povinnosti dle této smlouvy, je povinna 

oznámit písemně druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit 
v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, kdy se povinná smluvní strana  
o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Druhá smluvní strana  
je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. Stejným 
způsobem musí být obeznámena druhá smluvní strana o ukončení okolností vyšší moci 
bránících splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

 

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
9.1.  Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících 

porušení Smlouvy: 

a. pro případ prodlení s plněním kterékoliv povinnosti ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za každý i započatý den prodlení; 

b. pro případ prodlení s odstraňováním vad v termínu dle čl. 7.4. Smlouvy ve výši 
0,2 % z ceny plnění, a to za každý i započatý den prodlení; 

c. za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 6. této Smlouvy  

ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; 
9.2. Zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli 

způsobenou škodu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
případně vzniklé škody, a to v plné výši. 

9.3. Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
Zhotovitele. 

9.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou dle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou 
nepřípustné. 

9.5. Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody dle této Smlouvy jsou splatné  
do 30 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení 
na adresu povinné smluvní strany.  
 

10. Kontaktní osoby 

10.1. Odpovědnou kontaktní osobu Objednatele ve všech záležitostech Smlouvy  

je , či osoba  
jí pověřená. 

10.2. Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech je 
obchodní manažer 

, či osoba pověřená. 
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O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá 
smluvní strana. Za dostatečné písemné oznámení je stranami Smlouvy považováno 

oznámení elektronickou komunikací na email odpovědné osoby. 

 

11. Ukončení platnosti Smlouvy 

11.1. Tato Smlouva může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran.  

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to i částečně, v případě podstatného 
nebo opakovaného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Zhotovitelem.  

Za podstatné porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem se rozumí zejména prodlení 
s plněním předmětu Smlouvy ve lhůtě delší než 30 kalendářních dnů z důvodů 
spočívajících výlučně na straně Zhotovitele. Opakovaným porušením se rozumí 
porušení téže povinnosti třikrát v době trvání Smlouvy.  

11.3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku 
Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo  
i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí  
do likvidace. 

11.4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit či omezit rozsah plnění v případě,  
že nebudou schváleny prostředky ze státního rozpočtu k financování předmětu 
Smlouvy. 

11.5. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než  
30 kalendářních dní. 

11.6. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. 

 

12. Závěrečná ustanovení 
12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Účinnosti 

smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

12.2. Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě, veškeré její změny je možno učinit jen 

v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. Změny kontaktních osob nebo změny fakturačních údajů je možno provést 
pouze na základě písemného oznámení druhé smluvní straně. 

12.3. Smlouva se uzavírá v elektronické formě. 
12.4.  Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 

nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného  
či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu  
s účelem této Smlouvy. 

12.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi 
smluvními stranami, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto 
Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li 
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tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu  
v České republice. 

12.6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Objednatel 
uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Smlouvy v registru 

smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění 
Smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak  
je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od uzavření 
Smlouvy.  

12.7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

V Praze       V Praze 

 

za Objednatele:                                                           za Zhotovitele: 

 

 

……………………………..                                        …………………………………..                                                 
Ing. Václav Jelen      Ing. Vítězslav Ciml 

ředitel odboru informatiky a statistiky  místopředseda představenstva  
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