
Smlouva o dílo 

Uzavřené mezi smluvními stranami: 

 

 

Expert – Dev, s.r.o. 

Adresa sídla a kanceláří: Třída Tomáše Bati 87, Zlín 760 01 

IČ: 08511144 

kratky@expert-dev.cz 

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné) 

  

a 

  

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, p. o. 

se sídlem: 28. října 1280/1,78701 Šumperk 

IČ:  65496604 

Email: seligova@knihovnaspk.cz 

(dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé) 

 

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

 

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele webové stránky dle 

specifikace objednatele (dále jen „Dílo“), za což se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 

sjednanou cenu. 

 

 

II. 

Technická specifikace a rozsah díla 

 

1. Technická specifikace a rozsah Díla, je specifikována v cenové nabídce, kterou má 

objednatel k dispozici. 

 

2. Dílem se dle této Smlouvy rozumí grafická, funkční a obsahová struktura webových 

stránek. 

 

3. Funkce a rozsah Díla lze měnit prostřednictvím emailové komunikace podle 

požadavků Objednavatele. V případě nových požadavků ze strany Objednatele se 

případně navýší cena a datum zhotovení Díla. Obě strany, Zhotovitel a Objednatel 

však musí s těmito změnami souhlasit. 

 

 

 



 

III. 

Cena Díla a způsob úhrady 

 

1. Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána ve výši 79.800,- bez DPH (slovy: 

sedmdesát dvět tisíc osmset korun českých) 

 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zálohu ve výši 39.900,- Kč bez DPH, do 7 dnů od 

podpisu této Smlouvy a zbylých 39.900,- Kč bez DPH, do 14 dnů od předání Díla, 

a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem ke dni podpisu této Smlouvy 

nebo předání Díla. Zálohová faktura bude Objednateli doručena v den podpisu 

této Smlouvy.  

 

3. V celkové ceně není zahrnuta doména a hosting. Cena hostingu se bude odvíjet dle 

celkové velikosti obsahu aplikace Objednatele. 

 

4. V případě prodlení Zhotovitele s vystavením daňového dokladu dle odst. 2 tohoto 

článku se prodlužuje splatnost zálohy nebo ceny Díla o délku prodlení Zhotovitele. 

 

5. V případě nových požadavků Objednatele, které nejsou uvedeny v cenové nabídce, se 

cena Díla navýší dle domluvy. 

 

6. Objednatel souhlasí, aby mu Zhotovitel doručoval faktury za Dílo v elektronické 

podobě elektronickou poštou na emailovou adresu uvedené v hlavičce této smlouvy. 

 

7. Druhá polovina platby bude Zhotoviteli uhrazena po předání hotového Díla a 

odstranění případných nedodělků a to do 14-ti dní od poslední úpravy Díla. 

Pokud Objednatel neposkytne podklady tak aby Zhotovitel mohl Dílo bez 

zbytečných odkladů dokončit do dohodnutého termínu, bez dalšího pak 

Objednatel doplatí zbylou polovinu částky, tedy 39.900,- Kč bez DPH, ve 

splatnosti 14-ti dní po smluveném termínu předání hotového díla. I tak bude mít 

objednatel právo na dokončení díla, po dodání potřebných podkladů. 

 

 

8. Pro případ prodlení s úhradou ceny Díla si Smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 

ve výši 0.1 % z ceny Díla za každý den prodlení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Ceník služeb Expert – Dev, s.r.o. 

 
 

Grafické práce 450,-Kč / h 

Programátorské práce 600,-Kč / h 

Copywriter 350,-Kč / 1NS 

Fb příspěvek (více návrhů) 700,- Kč / 1x 

Konzultace - poradenství (osobní, telefonické) 600,-Kč / h (Není účtováno 

v případě vývoje nového projektu) 

Administrativní práce 300,- Kč / h 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

 

 

IV. 

Termín zhotovení díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu 

nejpozději do 10.05.2022, v případě že bude záloha připsána na účet Zhotovitele do 7 

dnů od podpisu této smlouvy. 

 

2. V případě nových požadavků Objednatele se termín zhotovení Díla prodlouží dle 

dohody. 

 

3. Termín dodání začíná běžet od zaslání potřebných podkladů Zhotovitelem. Pokud tedy 

budou dodány podklady později po podpisu smlouvy, bude termín předání prodloužen 

o stejnou dobu. Tímto termínem se rozumí datum podpisu smlouvy a datum doručení 

podkladů. Podklady budou zaslány na email zhotovitele. Pokud se termín prodlouží ze 

strany objednatele, můžou vznikat delší dodací lhůty. 

 

4. Pokud se termín dokončení prodlouží ze strany objednatele, můžou vzniknout další 

vícenáklady nad cenovou nabídku (neaktuálnost systému, ukončení podpory produktu 

šablony, nedodání podklady, xml feedy nebo exporty, ukončení současného řešení, ze 

kterého nebude možné čerpat data, neaktuálnost kódu). Zvýšení těchto nákladů nemusí 

být způsobeno zhotovitelem, ale může být dodavateli třetích stran. Doporučujeme 

dodržení dohodnutého termínu.  

 

 

 

 

V. 

Předání a převzetí Díla 

 

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude 

dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. IV. této smlouvy. 



 

2. Dílo je předáno Objednateli odesláním první hotové verze na email a jeho umístěním 

na webové adrese, která bude testovací URL adresa. Zhotovitel zašle Objednateli na 

emailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy oznámení o dokončení díla. 

 

3. Objednatel je povinen otestovat zhotovené Dílo a do 14-ti dní od jeho předání sdělit 

hromadně případné nedodělky, které budou odstraněny.  

 

4. Dílo bude Zhotovitelem předáno s vlastnostmi dle cenové nabídky. 

 

5. Objednatel bere na vědomí, že závazek Zhotovitele dle této Smlouvy taktéž 

nezahrnuje následné úpravy, které nebyly specifikovány v cenové kalkulaci. 

 

6. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel až okamžikem předáním Díla za 

současného úplného uhrazení sjednané ceny Díla. 

 

7. Dílo je považováno za předané v případě, že Objednatel nevznese žádné námitky na 

nedodělky do 14ti dní od zaslání hovorového díla Objednateli 

 

8. Úpravy hotového díla a možné nedodělky se budou upravovat po jeho předání 

Objednateli a to ve třech kolech najednou. Sepsané nedodělky Objednatel sepíše do 

jednoho dokumentu a odešle na email Zhotovitele, viz článek V. odstavec 3. 

 

 

9. Předáním hotového Díla, je brána první verze, která bude do dohodnutého termínu 

v této smlouvě ale můžou zde vznikat nedodělky, na které bude nutné upozornit, které 

pak budou odstraněny bez zbytečných odkladů co nejdříve zhotovitelem. 

 

VI. 

Záruka a zodpovědnost za vady 

 

 

1. Smluvní strany se dále dohodly, že po předání Díla proběhne testování Objednatelem, 

který může sdělit případné nedodělky Zhotoviteli, který je povinen je odstranit. 

 

2. Zhotovitel nenese odpovědnost za funkčnost aplikací třetích stran jako jsou dopravci 

nebo platební brány kartou nebo převodem na účet. 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet Zhotovitelova majetková práva k dílu, 

které Zhotovitel vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas, aby Objednatel takto vytvořené dílo mohl bez dalšího 

a v jakémkoliv rozsahu dle potřeb Objednatele zveřejňovat, upravovat, zpracovávat včetně 

překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, jakož i k tomu, aby 



Objednatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem. Podpisem této smlouvy Zhotovitel 

souhlasí s tím, že Objednatel může kdykoliv v budoucnu postoupit jakékoliv z těchto práv 

třetí osobě. 

 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a 

určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Ve Zlíně   dne 01.03.2022                                  Ve Zlíně  dne 01.03.2022 

  

 

   

......................................................                              ....................................................               

  Expert - Dev, s. r. o.   Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, p. o. 

 

 

 Martin Krátký   Mgr. Kamila Šeligová 
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