
Evidenční software realizace školních soutěží v Jihomoravském
kraji

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany

1.1 Jihomoravský kraj
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7491250267/0100
Kontaktní osoba pověřená jednáním za objednatele vyjma uzavření, změn a ukončení smlouvy:

Bc. Jana Konečná Horká, odbor školství, oddělení prevence
a volnočasových aktivit

Tel. : 541 658 306
E-mail: konecna.jana@kr-jihomoravsky.cz
je plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

1.2 Code Creator, s.r.o.
zastoupený: PaedDr. Pavlem Hanouskem
Sídlo: Revoluční 1003/3, Praha 1, 110 00
IČ: 24 298 433
DIČ: CZ 24 298 433
Bankovní ústav: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2059350207/2600
Kontaktní osoba pověřená jednáním za zhotovitele:

PaedDr. Pavel Hanousek
Tel. :
E-mail: Hanousek@codecreator.cz
Je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)
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2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit na svůj náklad a na své 

nebezpečí pro objednatele dílo (předmět plnění) - Evidenční software realizace 
školních soutěží v Jihomoravském kraji, který bude sloužit ke kompletní správě 
soutěží každoročně vyhlašovaných MŠMT, a to pro všechny kategorie i jednotlivá 
postupová kola. SW musí být vytvořen tak, aby byl bez dalších úprav připraven 
pro užívání všemi kraji České republiky (vyššími územními samosprávnými celky), 
hlavním městem Prahou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

2.2. Dílo - Evidenční software realizace školních soutěží v Jihomoravském kraji sestává ze 
dvou částí. První část zahrnuje vytvoření plně funkčního evidenčního softwaru 
k soutěžím podle dále uvedených požadavků (dále jen „SW“). Druhou částí díla je 
provádění záručního servisu a správy fungování SW po dobu trvání smlouvy (dále jen 
„Správa SW“), v rozsahu dále uvedených požadavků. 

2.3. Požadavky na SW: 
2.3.1. SW musí svým fungováním odpovídat, respektive být v souladu 

- s vyhláškou č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a 
přehlídek v zájmovém vzdělávání,  

- s organizačními řády a propozicemi soutěží a přehlídek,  
- s Programem podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji,  
- s Rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

také „MŠMT“) Excelence SŠ a ZŠ  
- s Rozvojovým a dotačním programem MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání, 
- se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, 
- s ustanovením § 18 (nástroj pro ověřování identity uživatelů), §19 (nástroj 

pro řízení přístupových oprávnění) a §24 (aplikační bezpečnost) vyhlášky č. 
316/2014, o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 
incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), 

2.3.2. SW musí poskytovat funkcionality, které: 
- má stávající modul soutěží na adrese: http://www.jmskoly.cz/r/souteze/ ; 

- zohledňují potřeby Vyhlášení soutěží a přehlídek (Věstník)  
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-
2016-2017, a jeho aktualizací po dobu trvání smlouvy s možností generování 
potřebných výstupů, např. žádosti JMK o finanční prostředky z Rozvojového 
a dotačního programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání);  

- zohledňují potřeby Rozvojového programu MŠMT Excelence: 
http://www.excelence.msmt.cz/ včetně jeho webu a jeho aktualizací po 
dobu trvání smlouvy; 

- zohledňují potřeby Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském 
kraji (dále také PPNS v JMK), a to jak v  části týkající se individuální podpory 
žáků a studentů, tak v části zabývající se podporou středních škol, 
příspěvkových organizací JMK a jeho aktualizací po dobu trvání smlouvy. 
 

2.3.3. SW musí splňovat následující technické a další parametry: 
- vybudování na platformě Microsoft Windows; 
- přístupnost pomocí webové aplikace;  
- moderní a rychlé uživatelské rozhraní;  



 
 

3 

- intuitivní administraci;  
- responzivní design;  
- dynamické uživatelské role;  
- zabezpečení proti známým typům útoků; 
- provozování portálu na doméně chces-soutezit.cz; 
- uživatelské úrovně charakterizovat tak, že v nejvyšší úrovni budou 4 

administrátoři s nejvyššími právy s navrženým přidělením, a to: 3xobjednatel 
a 1x zhotovitel, dále budou definované předpokládané role administrátorů 
s nižšími právy na úrovně využití přístupů k daným záznamům týkajícím se 
kraje, okresu, školy a případně typů soutěže;  

- umístění a provozování na serverech třetího subjektu (nikoli objednatele 
nebo zhotovitele), ke kterým bude sjednáno právo užívání pro objednatele; 

- dimenzování pro předpokládaných 280 000 záznamů soutěží ročně a zároveň 
pro přístup předpokládaných 14 000 přihlášených osob administrátorů, resp. 
editorů ročně;  

- vytváření desetileté historie přístupné pro top uživatele – 4 administrátory 
s nejvyššími právy v rámci kraje, pro administrátory s nízkými právy stačí 
aktuální a předchozí ročník; 

- možnost napojení na základní registry; 
- automatické zálohování dat každých sedm dnů a zálohování dat ve stejné 

periodě na serverech objednatele. Zálohovaná data na servery objednatele 
budou exportována v čitelném formátu (např. CSV). Rozsah a kvalita exportu 
musí být taková, aby z ní bylo možno systém kdykoliv obnovit do plně 
funkčního stavu; 

- existence Help desku s možností zadávání požadavků od všech 
administrátorům s tím, že požadavky určené k řešení zhotovitelem budou 
autorizovány administrátorem s nejvyššími právy. Zároveň bude existovat 
možnost upozornění na havárii dle odst. 9.2.3. . 
 

2.3.4. Součásti SW podle této smlouvy je předání kompletních zdrojových kódů 
zhotovitelem objednateli. Jedná se zejména o:  

- zdrojové kódy frontendové části (prezentační část viditelná uživatelům); 
- zdrojové kódy backendové části (administrační část viditelná správcům); 
- schéma databázových tabulek; 
- seznam závislostí na externích nástrojích a knihovnách; 
- konfigurační soubory a ostatní soubory nutné pro běh aplikace. 

Zdrojové kódy budou objednateli předávány v elektronické podobě na nosiči 
dat (systém bude ve zkompilované - spustitelné verzi). Zhotovitel má povinnost 
předávat zdrojové kódy bezprostředně po každé aktualizaci SW. Předání 
aktuálních zdrojových kódů je podmínkou úhrady ceny díla ve splátkách 
objednatelem.  

 
2.3.5. Součásti SW podle této smlouvy je dokumentace k užívání zahrnující jak 

uživatelskou příručku, tak instalační manuál. Dokumentace musí být 
aktualizována souběžně s úpravami SW. 

2.3.6. Součástí SW podle této smlouvy je provedení zaškolení dotčených zaměstnanců 
objednatele.  
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2.4. Požadavky na Správu SW: 
2.4.1. Součásti Správy SW podle této smlouvy je záruční servis SW a správa fungování 

SW po dobu trvání smlouvy. Správou fungování je zejména zajištění a úhrada 
užívání serverů třetích osob, aktualizace SW s ohledem na měnicí se prostředí 
atd. Údržba SW bude prováděna v nočních hodinách. Výpadky v činnosti SW 
musí být předem notifikovány objednateli. Náklady na záruční servis a správu 
SW včetně souvisejících výdajů na užívání serverů třetí osoby stejně jako ostatní 
náklady na Správu SW jsou součástí ceny díla. 

2.4.2. Součástí Správy SW podle této smlouvy je provozování uživatelské podpory po 
dobu trvání smlouvy. Uživatelská podpora bude zhotovitelem poskytována 
v elektronické a telefonické formě v pracovní dny mezi 8:00 h. a 16:00 h.  

 
 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny plnění 

3.1.1. Práce na díle budou zahájeny bezprostředně po uzavření smlouvy. 
3.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl 

práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
3.1.3. Termíny pro jednotlivá dílčí plnění díla: 

– předání SW do zkušebního provozu  - 21. 08. 2017 
– termín dokončení první části díla, tj. předání SW do ostrého provozu  

- 21. 09. 2017 
– ukončení Správy SW    - 21. 09. 2019. 

3.1.4. Termíny dokončení jednotlivých dílčích plnění díla jsou shodné s termíny 
protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění díla. 

3.1.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 
3.2. Místo plnění 

Místem plnění je pracoviště zadavatele na adrese Brno, Cejl 73, PSČ  601 82. 

 
 

4. Cena díla  
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Cena díla  bez DPH celkem   390 000,-  Kč 

Výše DPH    81 900,- Kč 

Celková cena díla vč. DPH  471 900,-  Kč 

 
4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné  k řádnému 
a včasnému provedení díla v obou částech. Objednatel v souvislosti se 
zhotovením díla ponese pouze náklady na registraci domény, na které bude 
provozován dodávaný SW. 

 
4.2.2. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a 

podmínkami k realizaci díla. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do své 
cenové nabídky. 
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5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude hrazena ve čtyřech splátkách. Zhotovitel je oprávněn 

vyúčtovat objednateli zaplacení splátek takto: 

 první splátka v částce  141 000,- Kč včetně DPH může být objednateli 
vyúčtována po protokolárním předání a převzetí SW do zkušebního provozu; 

 druhá splátka v částce 141 000,-  Kč včetně DPH může být objednateli 
vyúčtována po protokolárním předání a převzetí SW do ostrého provozu; 

 třetí splátka v částce  94 000,- Kč včetně DPH může být objednateli 
vyúčtována ke dni 21. 09. 2018; 

 čtvrtá splátka v částce  95 900,- Kč včetně DPH může být objednateli 
vyúčtována ke dni ukončení Správy SW tj. ke dni 21. 09. 2019. 

 
5.2.2. V případě úhrady třetí a čtvrté splátky je podmínkou pro vystavení faktury 

zhotovitelem potvrzení objednatele o řádném plnění díla (bezproblémový 
provoz SW, bezproblémová správa SW, včasné předání zdrojových kódů, 
zálohování dat atp.) podle této smlouvy zhotovitelem. Objednatel vydá za 
předpokladu řádného plnění díla patřičné potvrzení na výzvu objednatele do 
5 pracovních dnů.  

 
5.3. Lhůta splatnosti 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele na zaplacení splátky ceny díla 
nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo 
třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem.  

 
5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Přílohou 
faktury musí být protokol o předání a převzetí dílčí části díla, respektive 
potvrzení o řádném plnění díla. 

5.4.2. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka připsána na účet zhotovitele. 

 
 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti výše sjednaným termínům dílčích plnění díla, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí první 
části díla - předání SW do ostrého provozu k odstraňování vad či nedodělků 
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uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu 200,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí dokončení první části díla - předání SW do ostrého provozu zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 24 hodin, respektive 
v jiné dodatečně sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

6.3.2. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.4.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 %  z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení.  

 
6.5. Lhůta splatnosti sankcí 

6.5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 
30 pracovních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 

6.6. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 
 

7. Provádění díla 
7.1. Pokyny objednatele 

7.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými 
zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

7.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
7.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. 
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8. Předání a převzetí díla  
 

8.1. Protokol o předání a převzetí dílčích plnění díla 
8.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
8.1.2. Obsahuje-li dílčí plnění díla, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo 

nedodělky, je oprávněn objednatel převzetí dílčí části díla odmítnout až do doby 
jejich odstranění.  

8.1.3. Obsahuje-li dílčí plnění díla, které je předmětem předání a převzetí vady nebo 
nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- informace o způsobu a termínech jejich odstranění. 

8.1.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

 
9. Záruka za jakost díla 

9.1. Odpovědnost za vady díla 
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání první části díla - předání 

SW do ostrého provozu a dále odpovídá za vady celého díla zjištěné v záruční 
době.  

9.1.2. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců.  
9.1.3. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí první části 

díla - předání SW do ostrého provozu. 
9.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 

9.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v 
jakém termínu přistoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 
36 hodin ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává.  

9.2.2. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedené době, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9.2.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po 
obdržení reklamace (např. oznámení na help desku).  

 
 

10. Licence 
10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli k dílu výhradní licenci.  
10.2. Objednatel není povinen výhradní licenci používat. Výhradní licence je poskytována 

na dobu trvání majetkových práv zhotovitele jako autora k dílu. 
10.3. Objednatel může zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí 

osobě.  
10.4. Objednatel je oprávněn dílo jakkoli upravovat či jinak měnit. 
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11. Pojištění díla 
11.1. Pojištění zhotovitele 

11.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady 
o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

11.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

12. Změna smlouvy 
12.1. Forma změny smlouvy 

12.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

12.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
 

13. Odstoupení od smlouvy 
13.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

13.1.1. 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 popisu smlouvy. 

13.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že 
druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění 
se zavázala v této smlouvě a tato smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti 
kvalifikuje jako porušení podstatné. 

 
13.2. Podstatné porušení smlouvy 

13.2.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména 
nedodržení dohodnutého předmětu, termínů dílčích plnění a nedodržení 
povinností vyplývajících ze záruky za řádné provedení díla.  

13.2.2. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, 
finanční či organizační změny na straně zhotovitele mohou mít podstatný vliv na 
plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

13.2.3. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel 
při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato 
smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku 
nebo jiný majetkový prospěch. 

 
13.3. Způsob odstoupení od smlouvy 

13.3.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

13.3.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 



 
 

9 

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

 
13.4. Den účinnosti odstoupení 

13.4.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud 
druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy 

13.5.1. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních 
pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout 
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). 

13.5.2. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý 
zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z uzavřené ceny díla. 

 
 

14. Ostatní ujednání 
14.1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že 

zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů 
(zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů).  

14.2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem. 

14.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž 
soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran 
soud určený podle sídla objednatele. 

14.4. Smlouva nabývá účinnosti uzavřením. 
14.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva. 
14.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po 

jejich podpisu dvě vyhotovení. 
14.7. Tato smlouva podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
14.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují. 
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Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona  
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 17. schůzi konané 
dne 27.04.2017, usnesením č. 1250/17/R17. 
 
 
 
 
V Brně dne 19.05.2017     V Brně dne 25.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  __________________________ 

 
Za Jihomoravský kraj     Za Code Creator, s.r.o. 

 JUDr. Bohumil Šimek     PaedDr. Pavel Hanousek 
 


