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Smlouva o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) mezi dále uvedenými smluvními stranami podle svého prohlášení plně 

svéprávnými, a to: 

 
 

Objednatel: Puncovní úřad 

se sídlem: Praha 1, Kozí 748/4, Staré Město, PSČ: 110 00 

IČ: 000 02 542 

zastoupen: Ing. Janou Davídkovou, MBA, předsedkyní 

bankovní spojení: XXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: DATASYS s.r.o. 

se sídlem: Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ: 130 00 

IČ: 612 49 157 

DIČ: CZ61249157, plátce DPH 
zastoupena: Bc. Martinem Novákem, prokuristou 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

účet č. XXXXXXXXXXXX 

zapsaná: v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, oddíl  C, vložka 

28862 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
(dále též společně jako „smluvní strany“) 

 

 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem pro vyhotovení analýzy požadavků v návaznosti na 

mapování procesů, provedené na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 

21. prosince 2021. 

2. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také        

v souladu s jeho nabídkou, která předcházela uzavření této smlouvy. Nabídka zhotovitele podle 

předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. 

 

 

 

 
Čl. II. 

Předmět smlouvy 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a objemu 

dle této smlouvy vč. jejích příloh a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit 

zhotoviteli za toto dílo dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených dále touto smlouvou. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení analýzy požadavků na provozní sytém 

objednatele v návaznosti na realizovanou analýzu mapování procesů, a to za účelem realizace 

výběrového řízení na nový provozní systém objednatele, přičemž součástí díla je: 

- definice funkčních a nefunkčních požadavků na IS, analýza vnitřní dokumentace 

objednatele v návaznosti na provozní systém, bezpečnostní požadavky ve vztahu k 

významnému informačnímu systému a požadavkům GDPR, popis infrastruktury, 

vazba na okolní systémy a rozhraní, správa uživatelů, podpora při tvorbě zadávací 

dokumentace. 

 

Čl. III. 

Cena díla a platební podmínky 

 
1. Celková cena díla je 198 000 Kč bez DPH (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých). 

2. Celková cena díla zahrnuje celý předmět díla, jak je uveden a specifikován v Čl. II. této smlouvy. 

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené se zhotovením díla, nebude měněna (je nepřekročitelná), kromě těch případů, kdy dojde ke 

změně právních předpisů, např. změny sazby DPH, anebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu. 

5. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného po řádném a úplném  

dokončení díla, resp. po protokolárním předání a převzetí bezvadného a řádně a včas dokončeného 

díla a po odsouhlasení předávacího (akceptačního) protokolu určeným zástupcem objednatele. 

6. Objednatel provede úhradu výhradně v české měně na základě příslušného daňového dokladu,  

který musí obsahovat všechny náležitosti dle § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Daňové doklady (faktury) bude 

zhotovitel zasílat výlučně v elektronické formě (formát PDF), a to na e-mailovou adresu 

XXXXXXXXXXXX. Daňový doklad (faktura) doručený v jiné, než elektronické formě nebude 

považován za doručený. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronická forma daňového dokladu 

(faktury) je zcela rovnocenná s formou listinou. Před předáním dokončeného díla, resp. jeho části 

není objednatel povinen jakoukoliv částku zhotoviteli hradit. Faktura je splatná 30 dnů po doručení 

příslušné faktury v řádném stavu objednateli. Je-li faktura vystavena chybně, nebo není-li doložena 

sjednanými přílohami, je objednatel oprávněn ji vrátit, přičemž v tomto případě není v prodlení s 

úhradou pohledávky účtované příslušnou fakturou. 

7. Smluvní strany si sjednaly, že veškerá další komunikace, není-li ve smlouvě stanoveno výslovně 

jinak, může být vedena v elektronické podobě, přičemž elektronická sdělení nemusí být opatřena 

uznávaným elektronickým podpisem a ani nemusí jít o autorizovanou konverzi dokumentů s 

výjimkou právních jednání, která v elektronické podobě musí být opatřena uznávaným 

elektronickým podpisem. Smluvní strany se zavazují potvrdit si přijetí elektronických zpráv do 

jednoho pracovního dne po jejich doručení, pokud se tak nestane, je doručeno okamžikem odeslání 

příslušné elektronické zprávy. Smluvní strany tímto zrovnoprávňují formu písemné a elektronické 

komunikace. 
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Čl. IV. 

Termín a místo plnění 

 
1. Termíny plnění: 

- zahájení: květen 2022 

- dokončení díla: do 30. 6. 2022 

2. Místem plnění díla je sídlo objednatele. 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je oprávněn dílo a jeho provádění kdykoliv kontrolovat, zda je prováděno v souladu 

s touto smlouvu. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému provedení díla. 

Zejména se jedná o poskytnutí veškeré relevantní dokumentace, zajištění účasti svých zaměstnanců 

na vyžádaných konzultačních schůzkách a zajištění případné účasti zainteresovaných třetích stran  

na vyžádaných konzultačních schůzkách. 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, předat objednateli ve stanoveném termínu, požadované 

kvalitě a v požadovaném provedení. 

2. Zhotovitel je povinen důsledně a komplexně zjistit veškeré potřebné informace, vyžádat  si  

nezbytné podklady a takto zjištěné poznatky analyzovat. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu 

díla postupovat s odbornou péčí. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné znalosti, schopnosti a prostředky k řádnému provedení 

díla. 

4. Zhotovitel je povinen být nápomocen objednateli při specifikaci součinnostních informací pro 

zhotovitele. Pokud nebude součinnostní informace zhotoviteli poskytnuta, a to proto, že 

zhotovitelem nebyla vyžádána, nese za toto zhotovitel plnou odpovědnost a analýza se považuje za 

vadnou. 

5. Zhotovitel odpovídá za výkony svých zaměstnanců a zástupců, jakož i za přesnost a úplnost všech 

dat a informací předkládaných zhotovitelem objednateli pro účely poskytování plnění podle této 

smlouvy. 

6. V případě, že objednatel nedodá zhotoviteli správné a úplné informace, neposkytne včas a řádně 

požadovanou součinnost či potřebné podklady anebo neumožní zhotoviteli přístup ke svým 

zaměstnancům podle podmínek této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za případné prodlení nebo 

vady díla. Zhotovitel si dále vyhrazuje právo prodloužit veškeré konečné termíny o dobu 

odpovídající každému takovému prodlení způsobenému objednatelem, v tomto případě nebude mít 

objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení vzniklé újmy. 

7. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může použít odkaz na obchodní firmu objednatele a typ 

poskytnuté služby jako referenci ve svých marketingových materiálech po dobu 3 let od udělení 

tohoto souhlasu. 
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Čl. VII. 

Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným a včasným dokončením. 

2. Za dokončené dílo se dle této smlouvy považuje dílo, které bude provedeno řádně dle této smlouvy, 

a to jako celek, kdy bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je povinen převzít pouze 

dokončené dílo. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit  objednateli  předem, že  dokončené dílo bude  připraveno  

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen do 5 pracovních dnů zahájit přejímací řízení. 

4. Předání díla nastane na základě předávacího (akceptačního) protokolu. Předávací (akceptační) 

protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. 

5. Oprávněným zástupcem objednatele pro převzetí (akceptaci) díla je Ing. Martin Kindl. 

6. Smluvní strany se  dohodly,  že  budou-li  v době  předání  na  díle  viditelné  vady  či  nedodělky,  

k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami 

sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel. 

7. Vlastnické právo k dílu má od počátku provádění díla objednatel. Nebezpečí škody na díle do 

okamžiku předání celého dokončeného bezvadného díla objednateli nese zhotovitel. 

 

Čl. VIII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %    

z hodnoty díla za každý i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího 

uplatnění objednatelem a lze ji započíst proti nedoplatku ceny díla. Zaplacení smluvní pokuty nemá 

vliv na povinnost k náhradě škody, tedy zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 

škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s porušením závazku zhotovitele provést dílo řádně 

a včas, a to i nad výši sjednané smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá rovněž vliv na 

povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto bodu smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že takto 

sjednaná smluvní pokuta je v souladu s dobrými mravy, poctivým obchodním stykem a její výše 

odpovídá hodnotě zajišťované povinnosti. 

2. V případě  prodlení  se  zaplacením  peněžité  částky  je  smluvní  strana,  která  je  se  zaplacením  

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené 

částky za každý i jen započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení lhůty pro odstranění řádně reklamované vady podle čl. IX. bodu 3. je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i jen započatý den 

prodlení. 

4. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací a závazku mlčenlivosti dle čl. X této 

smlouvy je smluvní strana, která poruší tyto povinnosti, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé porušení takové povinnosti, a to do 14 dnů ode dne doručení 

faktury vystavené na její uhrazení. 

5. Není porušením závazku objednatele nezajištění poskytnutí součinnosti třetích stran v případě, že 

objednatel učinil prokazatelně veškeré kroky vedoucí k získání takovéto součinnosti, které po  něm 
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lze spravedlivě vyžadovat s přihlédnutím ke všem okolnostem v dané situaci. V takovém případě 

zároveň není porušením závazku zhotovitelem dodání díla v kvalitě odpovídající neposkytnutí 

součinnosti třetích stran a nelze dílo v příslušné části považovat za vadné. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není, jakkoliv dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody. 

Nárok na náhradu škody je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vedle smluvní pokuty v plné 

výši. 

 
Čl. IX. 

Záruka a odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla a poskytuje záruku v délce trvání 6 měsíců 

(dále jen „záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí celého řádně dokončeného 

díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků (tj. po převzetí díla na základě předávacího  

protokolu). Doba od uplatnění vady až do jejího řádného odstranění se do záruční doby nepočítá. 

2. Zhotovitel není povinen aktualizovat dílo na základě událostí, ke kterým došlo po předání 

konečného díla a které nebylo možné před předáním konečného díla předpokládat. 

3. Objednatel je povinen  vady  reklamovat  u  zhotovitele  písemně,  a  to kdykoli po  jejich zjištění. 

K projednání takto reklamovaných vad nastoupí zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 5 

pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude 

obsahovat údaje týkající reklamované vady a dohodu o termínu jejího odstranění. 

 

Čl. X. 

Ochrana informací a závazek mlčenlivosti 

 
1. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce 

smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby 

jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné 

spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, 

jakož i sama existence těchto skutečností (dále jen „důvěrné informace“). 

2. Za důvěrné informace lze taktéž považovat zejména know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky 

obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany a které 

nejsou běžně dostupné. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako 

důvěrné výslovně některou ze stran označeny. 

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým 

pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Povinnost utajovat důvěrné 

informace zavazuje smluvní strany po dobu účinnosti této smlouvy a po dobu 2 let po ukončení 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Strany mají právo požadovat navzájem doložení 

dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací 

i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové 

informace byly poskytnuty. 

4. Smluvní strany se zavazují zachovávat plnou mlčenlivost o všech důvěrných informacích, ledaže se 

jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany 

písemný souhlas zpřístupňovat danou důvěrnou informaci, či je-li zpřístupnění důvěrné informace 

vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 

5. V případě, že se zhotovitel v rámci provádění díla dostane k osobním údajům zaměstnanců, 

zákazníků  nebo  jiných  osob,  nebude  tyto  osobní  údaje  zpracovávat  ani  nikomu  dalšímu    ke 
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zpracování předávat a zavazuje se o nich dodržet povinnost mlčenlivosti. Zhotovitel je povinen 

počínat si tak, aby jeho činností nedošlo k porušení zabezpečení osobních údajů. V případě, že by   

v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele přece jenom došlo k porušení zabezpečení  

osobních údajů, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin, informovat 

objednatele. 

6. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu 

po obdržení žádosti druhé strany vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály 

obsahující důvěrné informace  včetně  jejich  případně  pořízených  kopií.  O  předání  a  převzetí   

se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami (jejich zástupci ve věcech technických, 

případně smluvních). 

 

Čl. XI. 

Odstoupení od smlouvy 

 
 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, a to pro podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Předpokladem pro takovéto odstoupení od 

smlouvy je předchozí písemné upozornění jedné strany straně druhé na existenci podstatného 

porušení smlouvy a neodstranění takovéhoto závadového stravu druhou smluvní stranou v určené 

přiměřené lhůtě, nejvýše však v délce 10 pracovních dnů. 

2. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. V ostatním se odstoupení řídí obecnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

 

Čl. XII. 

Změna smlouvy 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným 

dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Tyto dodatky 

musí být číslovány. 

2. 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. 

 

Čl. XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí českým právním 

řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s  tím  

souvisejícími. 

2. Veškerá komunikace (s výjimkou právních jednání, pokud není výslovně ujednáno jinak) může být 

vedena elektronicky a nemusí být dle dohody stran podepsána uznávaným elektronickým  

podpisem. Příslušné e-mailové adresy si smluvní strany sdělí při podpisu této smlouvy. Smluvní 

strany zrovnoprávňují elektronickou a písemnou formu komunikace. Elektronicky mohou být 

zasílány i veškeré přílohy či podklady pro úkony stran činěné v souvislosti s touto smlouvou,   aniž 
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by muselo jít o autorizovanou konverzi dokumentů. Smluvní strany se zavazují doručení veškeré e- 

mailovou korespondence potvrzovat nejpozději následující pracovní den po jejím obdržení. 

3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy nebo    

v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Strany  si  nepřejí,  aby  nad  rámec  výslovných  ustanovení  této  smlouvy  byly  jakákoliv  práva  

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 

zachovávaných  obecně  či  v  odvětví  týkajícím  se  předmětu  plnění  této  smlouvy,  ledaže  je   

ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, jejímu obsahu rozumí a že obsahuje 

jejich skutečnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

- příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele 

10. V případě rozporu smlouvy a přílohy má přednost smlouva. 

 

 

V Praze dne ……………… V Praze dne 18. 5. 2022 

 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

Ing. Jana 
Davídková 

Digitálně podepsal Ing. Jana 

Davídková 

Datum: 2022.05.23 09:15:58 
+02'00' 

 

Digitally signed by 

Bc. Martin Novák 
Date: 2022.05.18 
14:47:19 +02'00' 

………………………….. ………………………… 
za Puncovní úřad za DATASYS s.r.o. 

Ing. Jana Davídková, MBA Bc. Martin Novák 

předsedkyně prokurista 

Bc. Martin 
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Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele 
 

 

 

 

 

 

 

Datasys_analýza_po 

žadavků  PÚ_Punco 


