
Smlouva o vytvoření, implementaci a užívání SW produktu 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), takto: 

 

B&C Dopravní systémy s.r.o. 

IČO 28699572 

DIČ CZ28699572 

se sídlem Husova 517, PSČ 41117, Libochovice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27323 

zastoupená jednatelem Ing. Ivou Novotnou 

bankovní spojení Česká spořitelna Libochovice, č. účtu 893634309/0800 

kontaktní osoba: Ing. Pavel Beneš. PhD. 

tel.: 773924444 

email: info@bcds.cz 

(dále jen „zhotovitel”) 

 

a 

 

KORID LK, spol. s r. o.      sml. ev. č. 2022-O-5 

IČO 27267351 

DIČ CZ27267351 

se sídlem, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, Liberec 2 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21625 

zastoupená jednatelem Ing. Otto Pospíšilem, Ph.D. 

kontaktní osoba: Ing. Otto Pospíšil, Ph.D. 

tel.: +420 775 698 221 

email: otto.pospisil@korid.cz 

(dále jen „objednatel”) 

 

(zhotovitel a objednatel společně dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní 

strana”) 

 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí právním řádem České republiky, 

zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o 

vytvoření, implementaci a poskytnutí licenčních práv k software (dále jen „smlouva“) zakládající 

závazek poskytnutí licence ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku. 

1.2 Účelem této smlouvy je vytvoření a implementace specifického software (dále jen „SW) 

zhotovitelem. Konkrétně se jedná o SW pro automatizovaný výpočet prokazatelné ztráty 

dopravců provozujících dopravu v závazku veřejné služby. Veškeré technické, funkční, estetické 

a jiné vlastnosti SW jsou vymezeny v příloze č. 1 této Smlouvy, kde je detailně popsána 

požadovaná funkčnost, rozsah a základní formáty vstupních a výstupních sestav. 



1.3 Smluvní strany prohlašují, že budou vzájemně spolupracovat v dobré víře a poskytovat si všechny 

informace potřebné pro řádné plnění této smlouvy a dosažení záměru. Smluvní strany jsou 

povinny informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být 

důležité pro řádné plnění této smlouvy a dosažení záměru. 

 

II. 

PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na své náklady a nebezpečí 

a v souladu s pokyny objednatele dílo, kterým se rozumí vytvoření a implementace SW a vytvoření 

technické a uživatelské dokumentace potřebné k řádnému užívání SW (dále jen „dílo”) a 

poskytnout objednateli užívací právo (licenci) k SW. Detailní specifikace díla je uvedena v příloze 

č. 1 této smlouvy.  

2.2 Objednatel se zavazuje zhotovené dílo, převzít, přijmout licenci a zaplatit zhotoviteli za provedení 

díla a poskytnutí licence cenu dohodnutou dle této smlouvy.  

2.3 Smluvní strany výslovně uvádí, že součástí díla není dodávka hardware pro provoz SW, dodávka 

krabicového software ani další systémové infrastruktury. Veškerou infrastrukturu, na které má 

SW fungovat, zajišťuje objednatel.  

2.4 SW bude dodán jako plně funkční instalace na hardware objednavatele. Dílo nezahrnuje 

poskytnutí zdrojových kódů. 

2.5 Objednatel je odpovědný za formulaci požadovaných technických, funkčních, estetických a jiných 

vlastností Díla a za sdělení těchto vlastností zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel 

se ale zavazuje poskytnout objednateli při této formulaci maximální možnou součinnost.  

2.6 Zhotovitel se zavazuje dílo provést sám nebo s využitím subdodavatelů. Provedení části plnění dle 

této smlouvy subdodavatelem nezbavuje zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné 

provedení plnění (Díla) vůči objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za plnění předmětu této 

smlouvy, které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. 

 

III. 

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje kompletní dílo provést a nejpozději předat objednateli do 31.01.2023.  

3.2 Dílo bude plněno podle časového harmonogramu realizace jednotlivých etap, který je obsažen 

v příloze č. 1 této smlouvy.  

3.3 Termín provedení se prodlužuje vždy o dobu:  

a) po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti;  
b) po kterou byl objednatel v prodlení s plněním jiné své povinnosti, pokud porušení této 

povinnosti omezovalo zhotovitele v možnosti plnění jeho povinností;  
c) po kterou trvá překážka vzniklá v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje 

zhotoviteli plnit;  
d) po kterou byl objednatel v prodlení s platbami podle čl. IV smlouvy.  

3.4 Místem, kde zhotovitel implementuje SW je sídlo objednatele. To nevylučuje oprávnění 

zhotovitele jednotlivé práce a úkony na díle provádět kdekoliv jinde, pokud povaha těchto prací 

a úkonů nevyžaduje jejich provádění v sídle objednatele.  

 

IV. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Smluvní strany sjednávají cenu za provedení Díla a za poskytnutí Licence (dále jen „cena díla“) 

byla stanovena na 995.000,- Kč bez DPH.  



4.2 Cena díla je stanovena za celý předmět plnění dle této Smlouvy. Cena díla je stanovena jako cena 

konečná a maximální možná s ohledem na rozsah díla a požadovanou funkcionalitu SW a rozsah 

licence a zahrnuje veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním díla a 

poskytnutím Licence.  

4.3 Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla zaplatit po částech podle následujícího platebního 

kalendáře: 

 
4.3.1 Částka 125.000,- Kč bez DPH – po dokončení a předání díla II. Etapy – nejpozději však do 

2  (dvou) měsíců od podpisu této smlouvy.  
 

4.3.2 Částka 375.000,- Kč bez DPH – po dokončení a předání díla  VI. Etapy  
 

4.3.3 Zbytek ceny díla bude uhrazen ve 24 měsíčních splátkách ve výši 20.625,- Kč bez DPH – 

první splátka bude uhrazena v měsíci, kdy bude dílo kompletně dokončeno a předáno 

objednateli – nejpozději však v lednu 2023. 

 

4.4 Faktury musejí splňovat všechny zákonné náležitosti a musejí obsahovat odkaz na tuto smlouvu 

a popis části díla (etapy), za kterou je fakturováno. Faktura bude mít splatnost v délce 14 dní. 

Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny 

požadované údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů 

od jejího doručení objednateli k přepracování, s uvedením chybějících náležitostí nebo 

nesprávných údajů. V případě oprávněného vrácení faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne 

doručení opravené faktury objednateli. 

4.5 Faktura se považuje za zaplacenou dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet zhotovitele 

uvedený na faktuře. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro plnění předmětu této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech 

cen uvedených v této smlouvě s DPH a zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné 

sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě.  

4.7 Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury více jak 20 pracovních dní, je zhotovitel oprávněn 

vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.  

 

V. 

PROVEDENÍ DÍLA A PŘEDÁNÍ DÍLA 
5.1 Povinnost provést dílo je splněna jeho dokončením a předáním objednateli. Dokončením díla se 

přitom rozumí okamžik, kdy je dílo objednateli předvedeno a nemá vady, které by znemožnily 

užívání díla. O předvedení a předání díla bude vyhotoven písemný protokol. 

5.2 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo provedeno dle Přílohy 1 a nemá vady, které by 

znemožnily užívání díla. Objednatel při převzetí díla provede kontrolu díla – testy výkonu a testy 

jednotlivých požadovaných funkcionalit k vyloučení vad díla. Kontrolu díla provede ve lhůtě do 

30 kalendářních dní. Případné vady díla vytkne objednatel zhotoviteli písemně. 

5.3 Pokud má dílo vady, které však neznemožňují užívání většiny díla, je objednatel povinen takové 

dílo převzít, avšak smluvní strany uvedou tyto vady v protokolu o předání a převzetí díla (dále 

jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen takové vady odstranit ve lhůtě přiměřené 

povaze vady, nejdéle však ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího 

protokolu.  



 

VI. 

LICENCE A VLASTNICKÉ PRÁVO 

6.1 Pokud je SW (popř. i jeho dokumentace) autorským dílem ve smyslu § 2 autorského zákona, 

poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění SW užít (dále jen „licence”) v souladu s účelem podle 

této smlouvy, a to postupně vždy s účinností ode dne řádného předání a převzetí příslušné části 

díla, jehož součástí je SW. Před tímto okamžikem je objednatel oprávněn užívat nepředanou část 

SW výhradně pro účely akceptačních testů příslušné části díla podle této smlouvy. 

6.2 Zhotovitel uděluje objednavateli trvalou (na dobu trvání majetkových práv k SW), 

neodvolatelnou a nepřenosnou licenci k používání SW v neomezeném rozsahu co do množství 

a způsobů užití pro území České republiky. Zhotovitel není povinen SW užít. Přechod licence 

v rámci přeměny společností objednatele je možný bez omezení a bez nutnosti oznámit takový 

přechod zhotoviteli. 

6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je zhotovitel oprávněn 

dočasně odebrat objednateli licenci k SW podle tohoto článku, a to do doby, kdy objednatel 

zjedná nápravu. V takovém případě je zhotovitel oprávněn zabránit neoprávněnému užívání SW 

objednatelem vhodnými a přiměřenými technickými prostředky. 

6.4 Vlastnické právo k dílu, pokud toto není autorským dílem ve smyslu autorského zákona, 

a k věcem, které jsou případně součástí díla, nabývá objednatel až úplným zaplacením ceny díla 

 

VII. 

ZÁRUKA 
7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou a formální správnost díla, což znamená, že 

dílo bude provedeno v souladu s požadavky objednatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy 

rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.  

7.2 Záruční doba činí 12 měsíců a počíná běžet ode dne předání kompletního díla objednateli.  

7.3 Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má 

objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené 

lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví, přičemž tato lhůta nesmí být kratší 

než 15 pracovních dní.  

7.5 Nejedná se o vady kryté zárukou, jestliže se jedná o vady vzniklé v důsledku: 

a) nesprávného užívání díla v rozporu s dokumentací poskytnutou zhotovitelem a převzatou 
objednatelem, 

b) jakékoliv změny díla nebo spojení díla s jiným produktem, které byly provedeny bez 
souhlasu zhotovitele (souhlas není nutný, pokud se zhotovitel na takovýchto změnách díla 
či spojeních přímo podílí), 

c) neoprávněného nasazení SW do ostrého prostředí. 

VIII. 
DORUČOVÁNÍ 

8.1 Není-li dohodnuto jinak, doručování písemností podle této smlouvy bude uskutečňováno na 

adresu Smluvní strany uvedenou v záhlaví v této Smlouvě, případně na adresu, kterou Smluvní 

strana písemně druhé Smluvní straně oznámí, případně datovou schránkou nebo e-mailem. V 

případě doručování e-mailem je doručení účinné pouze v případě, že druhá smluvní strana přijetí 

zprávy následně potvrdí. Za řádně doručenou se považuje též písemnost, kterou adresát 

odmítne převzít nebo se jako nedoručená vrátí zpět z adresy uvedené v záhlaví této smlouvy 

nebo adresy později oznámené, a to dnem doručení odmítnuté nebo nepřevzaté zásilky zpět 

odesílateli.  



8.2 Kontaktní informace uvedené v této smlouvě (tel. čísla, adresy atd.) mohou být smluvními 

stranami jednostranně písemně měněny s účinností ode dne doručení druhé smluvní straně, 

pokud v oznámení není uvedeno datum pozdější.  

 

 

 

 

 

IX. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními ObčZ a AutZ.  

9.2 Právní poměry založené na základě této Smlouvy se řídí právem České republiky.  

9.3 Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny, pokud možno 

nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou všechny spory vznikající z této 

smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušných 

soudů České republiky.  

9.4 V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají 

ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či 

neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a 

smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.  

9.5 Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na 

základě vzájemné dohody obou smluvních stran.  

9.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

9.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění z této smlouvy je možné a předmět smlouvy 

neodporuje ani neobchází zákon, ani se nepříčí dobrým mravům.  

9.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno 

vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

9.9 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.  

9.10 Obě Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají v rámci svého podnikání, ani jedna ze 

Smluvních stran není spotřebitelem a/nebo slabší Smluvní stranou.  

9.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění 

a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

 

V Liberci   dne 30.6.2022  V Liberci   dne 30.6.2022 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.                  Ing. Iva Novotná Dis. 

 


