
UvA o DÍ Lo
í formač ní  web turistické ho infocentra - anglickáverze,,

uzavÍ ená ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku podle $ 2586 a násl. zákona č . 8912012 Sb., obč anské ho

zákoní ku, ve zněni pozdějš í ch předpisů , a podle zákona č . 121'12000 Sb. (autorský zákon), ve zněni
pozdějš í ch předpisů

Č l. 1. Smluvní  strany

1.1. město Cheb
se sí dlem:

IČ o:

DIČ :

zastoupené :

bankovní  spojení :

č í slo ú č tu:

kontaktní  osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen ,, objednatel,,)

náměstí  Krále Jiří ho z Poděbrad 1lI4.350 20 Cheb

002s3979

c2002s3979

Mgr. Antoní nem Jalovcem' starostou

KB a.s., poboč ka Cheb

PhDr. Marcela Brabač ová

l.2. obchodní  firma: ANT studio s. r. o.

se sí dlem /  mí stem podnikání :  Slovanská a| ej 2| 82130,326 00 Plzeřt

ICo: 29Í | 3229

DIČ : CZ29L| 3L29,

zastolpenýljednají cí :  Ing.PetremZápotockým,jednatelemspoleč nosti

bankovní  spojení :  FIo banka

č í slo ú č tu: 
zapsán v obchodní m rejstří ku, vedené m, sp. zn. Rejstří kovým soudem v Plzni, oddí l C, vlož ka 25698

zhotovitelje plátce DPH: ano

kontaktní  osoba: Vladimí ra Š kardová

telefon: G42U 725 372 987

e-mail:  
(dále j  en,, zhotovitel,, )



Tato smlouva je lzavirána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem ,, Informač ní  web turistické ho

infocentra.. zadávanou objednatelem a podkladem k její mu lzavÍ enije nabí dka zhotovitele ze dne

28. I ' 2022, která tvoří  pří lohu té to smlouvy.

Č l.2. Předmět smlouvy
Předmětem dí la je vytvoření  a spuš tění  anglické  verze webu furistické ho infocentra města Cheb.

Č l. 3. Doba a mí sto plnění

Předpokládaný termí n kompletní ho předání  di| a bez vad a nedodělků  je nejdé le do 30.

5.2022' objednatel je povinen poskýnout souč innost pÍ i rea| izaci dí la. Pokud objednatel

nedodá podklady/nereaguje do 30 dnů  od poslední  výzvy zhotovitele, povaŽuje se dí lo za

odsouhlasené  a zhotovitelmá nárok na ú hradu celé ho dí la.

Č l.4. Práva a povinnosti smluvní ch stran

4.I .I . Zhotovitel se zavazuje za podmí nek stanovených touto smlouvou na svů j náklad a na své

nebezpeč í  ve sjednané m termí nu splnit celý předmět smlouvy' Zhotovitel se dále zavazuje dodaÍ

řádně a vč as plnění  podle té to smloury bez právnich a faktických vad.

4.I .2. PÍ i zhotovování  dí la se zhotovitel zavazlje poč í nat si s odbornou pé č í  tak, aby bylzcela naplněn

předmět a ú č el smlouvy.

4.L.3. Zhotovitel je povinen vynaloŽit maximální  ú silí ' aby docí lil nejlepš í ho mož né ho výsledku

při plnění předmětu té to smlouvy prostřednictví m využ ití  svých znalostí  a zkuš eností .

4,I .4.Při provádění  dí la postupuje zhotovitel samostatně, je vš ak vázán zejmé ta pí semnými pokyny

objednatele.

4.| .5.Zhotovitel je povinen vpruběhu provádění  dí la neprodleně informovat objednatele o vš ech

skuteč nostech, které  mají  nebo mohou mí t vliv na provedení  dí la.

4.1.6. objednatel se zavazuje řádně a vč as dokonč ený předmět smlouvy, bez vaď a nedodělků , od

zhotovitele protokolárně převzí t a zap| atit zhotoviteli sjednanou cenu.

4.2. Souč innost

4.2.1' objednatel pož aduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěž ováni

pracovní ků  objednatele. Souč innost objednatele bude omezena na nezbytnou mí ru a bude se

vztahovat předevš í m na schvalování  výstupů  zhotovitele ananezbytnou IT podporu nutnou ke

spuš tění  webu.

4.2'2. Neposkytnutí  souč innosti jako dů vod pro posun smluvní ch termí nů  bude akceptován pouze tam,

kde byla souč innost objednatelem přislí bena.

Č l. 5. Cena dí la
5.1.1. Cena zazhotovení  dí labude č init č ástku 82.500 Kč  bez DPH, celková č ástka kú hradě vč etně

DPH č iní  99.825 Kč .

.)



5.1.4.

5.1.5.

5. 1 .6.

5.1.7 .

5.1.8.

Hodinová sazba následné ho servisu zhotovitele (grafika kódování  a konzultace) č iní  1.600 Kč

bez DPH /  hod.

Zhotovitel výslovně prohlaš uje, ž e nabí dková cena obsahuje veš keré  práce a dodávky, poplatky

a j iné  náklady nezbytné  pro řádnou a ú plnou rea| tzací  sjednané ho předmětu plnění  a veš keré

náklady vč etně vš ech rizik a vlivů  souvisejí cí ch s plnění m předmětu smlouvy.

Tato cenaje stanovenajako cena koneč ná a ú plná.

Zhotovitel není  oprávněn pož adovat po objednateli poskytnuti záIohy.

Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost zato,ž e sazba a výš e daně zptidané  hodnoty

bude stanovena v souladu s platnými právní mi předpisy'

Da7 z přidané  hodnoty bude připoč tena k ceně dí la ve ýš i dle právní  ú pravy platné  ke dni

uskuteč nění  zdanitelné ho plnění .

Sjednaná celková cena dí la dle té to smlour,y je cenou nejr,yš e pří pustnou, kterou je mož né

překroč it pouze v pří padě zvýš ení  sazby DPH' a to tak' ž e zhotovitel ke sjednané  ceně bez DPH

připoč í tá DPH v procentní  sazbě odpovidajicí  zákonné  ú pravě ú č inné  k datu uskuteč nitelné ho

zdanitelné ho plnění .

Č l. ó. Platební  podmí nky
6.l.1. Cena dí la bude objednatelem lhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem

vystavené  faktury.

6.l.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn lystavit nejdří ve následují cí  den po dni uskuteč nění

zdanitelné ho plnění ' j í mž  se pro ú č ely té to smlouvy rozumí  Í ádná rea| jzace předmětu dí la

definované ho v č 1. 2 té to smlourry bez'vad a nedodělků .

6.1.3. Podkladetn pro vystavení  faktury je podepsaný protokol o předání  apŤ evzeti předmětu č ásti

dí la.

6.1'4. Splatnost faktury č iní  30 dnů  ode dne její ho prokazateLné ho doruč ení  na adresu sí dla

objednatele.

6.1.5. Faktura bude mit ná| ež itosti daňové ho dokladu dle platných právní ch předpisů  (zákona

č .5631199|  Sb., o ú č etnictví , v platné m zněni a zákona č . 23512004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platné m zné ni).

6.1.6. Souč ástí  faktury bude specií rkace dodané ho plnění  tak' aby byla v souladu s platnými ú č etní mi

adaňoými předpisy, ato za ú č elern řádné ho vedení  evidence majetku objednatele v souladu

s těmito právní mi předpisy.

6.1..1,v pří padě, ž e faktura - daňový doklad nebude obsahovat stanovené  nálež itosti nebo v něm

nebudou správně uvedené  ú daje, je objednatel oprávněn j i vrátit ve lhů tě splatnosti zpět

zhotoviteli s uvedení m chybějí cí ch nálež itostí  nebo nesprávných ú dajů . V takové m pří padě

se přeruš í  běh lhů ty splatnosti a nová lhů ta splatnosti poč ne běž et doruč ení m opravené  faktury -
daňové ho dokladu,

6.l.8. Cena bude zhotovlte| i zap| acena bezhotovostní  formou převodem na jeho bankovní  ú č et.

Faktura je považ ována za prop| acenou okamž ikem odepsání  pří sluš né  č ástky z iňtu objednatele

ve prospěch zhotovitele.

Č | .7. Předání  dí la
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7.1,I .ZhoÍ ovitel splní  svoji povinnost zhotovit dí lo řádným a vč asným dokonč ení m dí la vsouladu

s podmí nkami té to smlouvy a předání m hotové ho dí la objednateli.

7.I .2, objeďnatel prohlaš lje, Že převezme pouze dokonč ené  dí lo bez vad a nedodělků . Vopač né m

pří padě si objednatel vyhrazuje právo převzetí  dí la odmí tnout, bez nároku na naýš ení  ceny

dí la'

7.I .3. Zjisti-li objednatel nedostatky, nedodělky, č i vady, oznámi to pí semnou formou bez zbyteč né ho

odkladu zhotoviteli.

7.1.4' Mí stem předání  dí la je sí d1o objednatele.

7.1.5. Zaobjednatele je oprávněn hotové  dí lo převzí t PhDr. Marcela Brabač ová.

7.1.6. objednatel se vyjádří  k předání  dí la č i podepí š e předávací  protokol do 10 dnů  od zas| áni

zhotovitelem.

] .1.7. Ylastnické  právo k dí lu pÍ echázi na objednatele okamž ikem předání  dí la objednateli. Práva

z poskytnuté  licence objednatel nabývá okamž ikem pÍ evzeti dí la od zhotovitele.

Zhotovitel prohlaš uje, ž e předmět plnění  není  chráněn právem z prumyslové ho nebo jiné ho

duš evní ho vlastnictví  třetí  osobou, č imž je objednatel oprávněn o jeho pŤ evzeti azaplaceni

už í vat jej pro ú č ely vyplývají cí  z té to smlouvy anak| ádat s ní m jako s vlastní m'

Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění  di| o už it a zcela nebo zč ásti

poskytnout, třetí  ósobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence

výhradní . I ] zemni rozsah licence není  omezen, t j. objednatel je oprávněn dí lo libovolně LtŽit

kdekoliv v dané  zemi i mimo ni. Zhotovitel prohlaš uje' ž e poskytuje objednateli souhlas k už ití

veš keých č ástí  dí la a pří padně i ke zhotovení  dí | a nové ho, tí m jsou myš leny jaké koli ú pravy č i

změny dí la a pří paanc výworení  dí la nové ho. objednatel je oprávněn zhotovení m nové ho dí la

pověřit třetí  osobu. Licenč ní  poplatek, a odměna za oprávněni k už iti dilra a za udělená práva,

jsou zahmuty v ceně dí la. objednatel se zhotovitelem ujednali, Že zbotovitel nemů ž e dí lo
-vytvořenó 

na zák| adě té to smlouly už it a poskytnout licenci třetí  osobě, bez předchozí ho

pí semné ho souhlasu obj ednatele.

Zhotovitel prohlaš uje, ž e lhradi objednateli veš keré  náklady a š kody, které  mu vzniknou

vpří padě, ie tÍ etí  osoba uplatní  vů č i objednateli nárok zprávnich vad, pokud tuto skuteč nost

ož námi obiednate1 zhotoviteli bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy se o ní  dozví .

7.1.2.

Č l.8. Záruka za dí | o

8.l .1 . Zhotovitel poskýuje objednateli záruku v dé lce trváú  1 roku'

8.1.2. Záruč ní  doba zač í náběž et ode dne převzetí  dí la objednatelem.

B.1.3. Veš keré  zjiš těné  nedostatky, nedodělky a vady dí la, které  se ryskytnou vzáruč ní  době'

je objednatel povinen bez zbýeč né ho odkladu pí sernně oznámit zhotoviteli.

8. 1 .4. objednatel má vů č i zhotoviteli tato práv a z odpovědnosti za v ady :

o právo na bezplatné  odstranění  reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení  vady

objednatelem, nejpozději ve lhů tě 15 dnů  od oznámení  vady objednatelem,

o právo na poskytnutí  přiměřené  slevy Z ceny odpoví dají cí  rozsahu reklamovaných vad

č i nedodělků ,

o právo na odstoupení  od smlouvy, kdy vady č i nedodělky jsou takové ho charakteru,

ž e ztěŽuii č i dokonce brání  v lž iváni dí la, nebo
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8.1

8.1

. práVo na Zaplacení  nákladů  na odstranění  vad v pří padě, kdy si objednatel vadu

č i nedodělek odstraní  sám nebo použ ije třetí  osoby k jejich odstranění , jestliž e mu k její mu

odstranění  zhotovitel neposkytl souč innost v souladu s touto smlouvou a vadu sám

neodstranil.

.5. Uplatnění m nároků  zodpovědnosti za vady není  dotč eno právo na náhradu š kody. Zhotovitel
odpoví dá objednateli za pÍ ipadnou š kodu, která mu vznikne z t itulu neodstranění  vady dí la
zhotovitelem ve stanovené m termí nu.

.6'Záruka je poskytována v souladu sustanovení m $ 2113 a násl. zákona č . 89120| 2 sb.,

obč anské ho zákoní ku" v olatné m zněni.

cl. 9. Yzd'á| enÝ pří stup do prostředí  objednatele
9.| .I .Yzdálený pří stup je poskytován výhradně zhotoviteli anelze ho dále převádět na j inou osobu

nebo osoby. Poruš ení  té to povinnosti bude považ ováno za podstatné  poruš ení  té to smlouvy.

9.| '2. Zhotovitel se zavazuje, ž e vzdá| ený pří stup k informač ní m systé mů m a aplikací m v prostředí
poč í tač ové  sí tě objednatele na zák| adě té to smlour,y bude využ í vat jen za ú č elem rea| tzace
předmětu plnění  té to smlouvy. Poruš ení  té to povinnosti bude považ ováno za podstatné  poruš ení

smlour,y.

9.1'3. ZhoÍ ovitel se zavazuje postupovat pÍ i rea| izaci svých práv a povinností  r,yplyvají cí ch z té to

smlour,y tak, aby v poč í tač ové  sí ti objednatele nezpů sobil poš kození , ú nik, ztrátu nebo odcizení
dat. Pokud by se tak sta7o, zavazuje se na vlastní  náklady takto vzniklé  závady odstranit v co
nejkratš í m termí nu, nejpozději vš ak do 5 pracovní ch dnů  a nahradit způ sobenou š kodu.

Č t. 10. Sankč ní  ujednání
10.l.1. Dojde-li k prodlení  s ú hradou daňové ho dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn ú č tovat

objednateli ú rok z prodlení  ve výš i 0,05 oÁ z d| už né  č ástky za kaž dý započ aý den prodlení
po termí nu splatnosti až  do doby zap| aceni dluž né  č ástky'

| 0.1'.2. Nesplní -li zhotovitel svij závazek v rozsahu a č ase plnění  sjednané m touto smlouvou, je
oprávněn objednatel pož adovat po zhotoviteli zap| acení  jednorázové  smluvní  pokuty ve výš i
10.000 Kč  za nedodrž ení  tetmí nu plnění  a dá| e smluvní  pokutu ve ýš i 0,2 oÁ ze sjednané  ceny
plnění  dle té to smlouly za kaž dý započ aý den prodlení , až  do řádné ho dokonč ení  a předání

celé ho předmětu plnění  a zhotovitel je povinen takto pož adovanou smluvní  pokutu zap| atit.

10.1.3. Nesplní -li zhotovitel v dohodnuté m termí nu sv:ů j závazek odstranit vady a nedodělky výknuté
pŤ ipÍ evzeti dí la nebo v pruběhu záruč ni doby, je objednatel oprávněn pož adovat na zhotoviteli
zaplaceni smluvní  pokuý ve výš i 0,2 oÁ ze sjednané  ceny předmětu plnění  zakaž dý započ atý
den prodleni až  do jejich ú plné ho odstranění  a zhotovitel se zavazlje takto pož adovanou

smluvní  pokufu obj ednateli zap7atit.

10.l.4. Pokud zhotovitel nesplní  svtý závazek vyplývají ci ze vzdá\ené ho pří stupu na zák| adě té to

smlouq', zejmé na v oblasti odstranění  vzniklých závad v souvislosti s jeho vzdáIeným
pří stupem do poč í tač ové  sí tě objednatele, zavazuje se uhradit objednateli nutné  náklady spojené
s uvedení m poč í tač ové  sí tě do pů vodní ho star,.rr a naví c se zavazuje zap\atit smluvní  pokutu ve
výš i 10.000 Kč , zakaž dý Zjiš těný aprokázaný pří pad poruš ení  povinnosti spojené  se vzdáleným
pří stupem do poč í tač ové  sí tě objednatele.

10.1.5. Zaplacení m smluvní  pokuty není  dotč eno právo poš kozené  strany na náhradu vzniklé  š kody.
Výš i srnluvní ch pokut považ uji obě smluvní  strany shodně za přiměřené .
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Základem pro výpoč et smluvní  pokuty je na zák| adě dohody smluvní ch Stran cena v Kč  vč etně

DPH.

Smluvní  pokuty a ú roky z prodlení  podle tohoto č lánku jsou splatné  do 30 dnů  ode dne doruč ení

jejich vyú č tování . Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuální mu provedení  vzá1emné ho

zápoč tu pohledávek. Uplatnění m smluvní  pokuty není  dotč eno právo na pří padnou náhradu

způ sobené  š kody v plné  ýš i'

Cl. 11. Ukonč ení  smlouw
1 1.1. 1. Tuto smlouvu | ze ukonč it dohodou smluvní ch stran. Dohoda o ukonč ení  smluvní ho vztahu musí

být pí semná, j inak je neplatná.

1r.I .2. od té to smlour,y lze odstoupit v pří padě podstatné ho poruš ení  povinností  jednou smluvní

stranou, jestliž e je takové  poruš ení  povinnosti označ eno za podstatné  touto smlouvou nebo

zákonem. odstoupení  od smlouvy je ú č inné  dnem doruč ení  pí semné ho oznámení  o odstoupení

druhé  smluvní  straně.

11.1.3. Smluvní  strany se dohodly, ž e za podstatné  poruš ení  té to smlour,y ze strany zhotovitele

považ ují :

o dodání  nebo zhotovení  vadné ho předmětu plnění ,

o prodlení  s plnění m závazku vyplývají cí ho z té to smlouvy po dobu delš í  než  třicet (30) dní

a nefeďnáni nápravy ani do patnácti (15) dní  od doruč eni oznámení  objednatele

o prodlení  s plnění m závazku.

11.Í .4. Smluvní  strany se dohodly, ž e za podstatné  poruš ení  té to smlouvy ze sttany objednatele

považ .ují :

o prodlení  se zaplacení mvyfakturované  ceny dí la fieho č ásti) de1š í  než  třicet (30) kalendáŤ ní ch

dnů .

11.1.5. Poruš ení  jaké koliv j iné  povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývají cí  z té to smlou\ ry' je

třeba splnit v dodateč né  přiměřené  lhů tě k tomu poskytnuté .

11.1.6. odstoupení m od té to smlouvy nejsou dotč ena ustanovení  ýkají ci se smluvní ch pokut a ú roků

z prodlení  a stejně tak práva a povinnosti smluvní ch stran vzn1k| á do okamž iku ú č innosti

odstoupení  od smlouvy.

Č | . !2. Závěreč ná ustanovení
| 2'I ,1,. Práva a povinnosti smluvní ch stran v té to smlouvě výslovně neupravené  a z ni vypLývají cí  nebo

s ní  souvisejí cí  se ří dí  zákonem č . 89l20lz Sb., obč anský zákonik, ve zněti pozdějš í ch předpisů .

12.I 'z. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo které koli ustanovení  smlouvy je nebo se stane

neplatným č i nelymahatelným, nebude to mí t vliv na platnost a r,ymahatelnost ostatní ch

závazki a ustanovení  dle smlouly a smluvní  strany se zavanlji takovýto neplatný nebo

nevymahate7ný závazek č i ustanovení  nahradit novým, platným a vymahate| ným závazkem,

nebo ustanovení m, jehož  předmět bude nejlé pe odpoví dat předmětu a ekonomické mu ú č elu

pů vodní ho závazkl č i ustanovení .

12.1',3. Tato smlouva nabývá ú č innosti nejdří ve dnem uveřejnění  prosřednictví m registru smluv dle

zákona č . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování

těchto sm1uv a o registru smluv. objednatel se zavazuje rea| izovat zveřejnění  té to smlouly

v předmětné m registru v souladu s uvedeným zákonem.
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r2.r.6.

12.r.7.

12.1.8.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž  kaž dý má platnost originálu.

Kaž dá ze smluvní ch stran obdrž i po jednom vyhotovení .

Tuto smlour,.u je mož no platně měnit pouze na základě dohody smluvní ch stran, formou

pí semných a vzestupně č í slovaných dodatků , podepsaných oběma smluvní mi stranami.

Smluvní  strany ujednaly, v souladu S ustanovení m $ 89a zákona č . 99l| 963 Sb., obč anský

soudní  řád, ve zněni pozdějš í ch předpisi, ž e v pří padě jejich sporu' ktery by byl řeš en soudní

cestou, je mí stně pří sluš ným soudem mí stně pří sluš ný soud objednatele'

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e tuto smlouvu před její m podpisem přeč etly, zce\a rozumí  její mu

obsahu a s celým její m obsahem souhlasí . DáIe prohlaš ují , ž e tato smlouva vyjadřuje jejich

pravou a svobodnou vů li. Na dů kaz toho připojují  vlastnoruč ní  podpisy sých oprár,rrěných

zástupci.

Tato smlouva je lzavŤ ena V souladu s ustanovení m č lánku IV. odst. 1 pí sm' d) směrnice
č .07l202I  pro zadávání  veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zÍ izenými
nebo založ enými městem Cheb' schválené  usnesení m vedení m města Chebu č ' RM 2331812021

dne 6. 5.202I , a její lzavÍ ení  bylo schváleno starostou města ďne 14.2.2022.

,li +  I  \

v 1 1::  \ l\  dne

Za zhotovitele

L:t ')-. io,'L V chebu dne ... l.g'. .qi,..!911

Za objednatele

starosta

fl"ElT studfl:  s.r.o.
S| ovanská alei 2182/30,326 00 F,izeň

| Č : 291 1 3 zzg, DlČ  C.Z291 1 3229

Pří loha: nabí dka zhotovitele ze dne 28. I .2022
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$poč í ta| i jsme Vám to ....

8ss1a kq nj"sy$.té r'l--we{ .ť  ť trss
Překlady vč etňě korďktur v n.l 
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39 500 Kč
ptnoňiobsahu AJ mutácí

Technické  nastavení  AJ mutace
31 000 Kč

12 000 Kč

Rozsáh překladÚ a plnění

Č eská verze webu bez těchto stránek:

https : / / t ic. ch eb. czli nfo-z-mesta/

Kronika

https : / / t ic. ch eb. czlo.chebu/kalendariu m/

https: / / t ic. ch eb.czl inf o-z-mesta/
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plnení }

Nabí dka p| atí  1 měsí c od 2B.1.2022 www. 
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