
Smlouva o vypořádání závazků 
 

 
uzavřená dle§ 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 

smluvními stranami: 

Objednatel: 

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

Zastoupen: 

Bankovní spojení: 

Puncovní úřad 

Praha 1, kozí 748/4, Staré Město, PSČ:  110 00 

000 02 542 

 
Ing. Janou Davídkovou, MBA, předsedkyní úřadu 

XXXXXXXXX 

 

( dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

IČ: 

Zastoupena: 

Bankovní spojení: 

 
Zapsaná: 
 
 
 
(dále jen „zhotovitel") 

 
 
 

DATASYS s.r.o. 

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

612 49 157 

Bc. Martinem Novákem, jednatelem 

Komerční banka a.s. 

XXXXXXXXXXXX 

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

28862 

 
 

 
I. 

Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2021 smlouvu o dílo, jejímž  předmětem  bylo  zmapování 

procesů objednatele a jejich analýza pro účely  plánovaného  rozvoje  provozního  systému 

objednatele. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem  zadávacího  řízení  na  výběr 

zhotovite le. 

2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle  smlouvy 

uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit 

postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Obě  smluvní  strany   shodně   konstatují,   že  do   okamžiku   sjednání   této   smlouvy   nedošlo 

k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv dle platné právní úpravy 

(resp. smlouva byla uveřejněna dne 27. 5. 2022), a že jsou si vědomy právních následků s tím 

spojených. 

4. V zájmu úpravy  vzájemných  práv  a  povinností  vyplývajících  z původně  sjednané  smlouvy,  

s ohledem  na  skutečnost,  že  obě  strany  jednaly  s vědomím   závaznosti   uzavřené  smlou vy  

a v souladu s jejím  obsahem  plnily, co si  vzájemně  ujednaly,  a ve snaze napravit  stav  vzniklý 

v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu 

ve znění,jakje  dále uvedeno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitálně podepsal 
Bc. Martin Novák 

Novák Datum: 2023.01.05 
06:20:12 +01'00' 

Bc. Martin 



Smlouva o dílo 

( dále jen „srn louva") 
uzavfená 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: 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupen: 
bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupena: 
bankovní spojení: 

zapsaná: 

(dále jen „zhotovitel") 

Puncovní úřad 
Praha I, Kozí 748/4, Staré Město, PSČ: 11 O 00 
000 02 542 

Ing. Janou Davídkovou, MBA, předsedkyní 
XXXXXXXXX 

DAT ASYS s.r.o. 
Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ: 130 00 
612 49 157 
CZ61249157, plátce DPH 
Bc. Martinem Novákem, prokuristou 
Komerční banka a.s. 
účet č. XXXXXXXXXXXX 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
28862 

(dále též společně jako „smluvní strany") 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

I. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem pro vyhotovení základní analýzy a zmapování procesů
objednatele v souvislosti s budoucím rozvojem provozního systému objednatele.

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.
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ČI. II. 
Předmět smlouvy 

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 zmapování procesů objednatele a jejich analýza pro účely
plánovaného rozvoje provozního systému objednatele, přičemž součástí díla je:

analytický dokument v literární podobě s popisem současného a cílového stavu procesů 
objednatele ve vazbě na požadované funkcionality provozního systému objednatele. 

Čl. III. 
Cena díla a platební podmínky 

I. Celková cena díla je 199 500 Kč bez DPH (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc pět set 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
XXXXXXXXXXXXXXX. 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.

Čl. IV. 
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OBDRŽENA CENA VIZIONÁŘI 2016 

MICROSOFT AWARDS 2017 

FINALIST CZECHIA 




