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Smlouva o poskytnutí služeb  
 
uzavřená mezi: 
 
KCT Data, s.r.o. 
 
sídlo:       Průmyslová 1472/11, 102 19, Praha 10 
IČ:       25730878 
DIČ:      CZ25730878 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank 
číslo účtu:    XXXXXXXXXX 
jejímž jménem jedná: XXXXXXXXXX 
 
(dále jen Poskytovatel) 
 
a  
 

Ostravské komunikace a.s. 
sídlo:       Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava Mariánské Hory    
IČ:       25396544 

DIČ:      CZ25396544 
bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu:    XXXXXXXXXXX 
jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva 
 
(dále jen Objednatel) 
 

1. Předmět smlouvy 
 
1.1. Poskytovatel se zavazuje dodat objednateli rozšíření specifických KCT řešení pro užití 

koncovým uživatelem Opravy a údržba komunikací Ostrava a.s.: 

řešení Jednorázový poplatek Dodatečné služby – 
implementace 

měsíční paušál 

KCT cVerify    

KCT eTržby    

 
 

2. Práva a povinnosti smluvních stran 
 
2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli službu podle článku 1.1.  
 
2.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli při realizaci předmětu smlouvy veškerou 

možnou a potřebnou součinnost. Jedná se především o umožnění nezbytného přístupu 
k systému, poskytování informací nezbytných k řešení problémů a požadavků, řádný způsob 
zadávání požadavků a jejich včasné upřesňování.  

 
2.3. Objednatel se zavazuje řádně provést úhradu služeb, poskytnutých mu na základě této smlouvy.   
 
2.4. Poskytovatel je oprávněn převést poskytování části služeb na libovolnou třetí osobu, a to na 

základě písemného souhlasu Objednatele. V takovém případě Poskytovatel nese stejnou 
odpovědnost za služby a za případné škody, jako kdyby službu poskytl prostřednictvím vlastních 
zdrojů.  

 
 

3. Cena plnění a platební podmínky 
 
3.1. Cena plnění za dodávku poskytovatele je stanovena dle článku 1.1. této smlouvy. 
 
3.2  Dodávka prací započne nejdéle do 14ti dnů od podpisu kontraktu a zajištění přístupů k SAP 

systému. Implementace bude dokončena do 1 měsíce od podpisu kontraktu a zajištění přístupů 
k SAP systému. 
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3.3. Fakturace bude provedena jednorázově po akceptaci díla Objednatelem.  
 
3.5. Splatnost faktur bude 30 dnů od jejich doručení Objednateli, pokud nebude dohodou smluvních 

stran stanoveno jinak. Faktury budou zasílány v elektronické podobě (PDF) na adresu 
XXXXXXXXX 

 
3.6. Poskytovatel čestně prohlašuje, že u něj nenastal ani jeden z případů uvedených v ust. § 109 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a minimálně po 
dobu účinnosti této Rámcové smlouvy se zavazuje  
a) nejednat tak, že daň z přidané hodnoty uvedenou na daňových dokladech, které budou 
vystavovány v souvislosti s touto smlouvou a na jejím základě (dále jen "daň"), úmyslně nezaplatí, 
b) nedostat se kdykoliv v budoucnu úmyslně do postavení, kdy by nemohl daň zaplatit,  
c) nevyvinout takové jednání, jímž by došlo ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 
Poskytovatel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění není bez ekonomického opodstatnění 
zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., 
vše ve znění pozdějších předpisů. 
Poskytovatel se dále zavazuje, že pokud by u něj přesto některá z výše uvedených situací 
nastala, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli. Poskytovatel je plně srozuměn a 
souhlasí s tím, že bude povinen objednateli nahradit částku vynaloženou objednatelem jako 
ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, za poskytovatele v důsledku aplikace institutu ručení ze strany 
správce daně. 

 

4. Odstoupení od smlouvy 
 
4.1. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 

okamžitě. Výpověď musí být Poskytovateli doručena písemně. 
 

5. Záruka 
 
5.1. V případě, že výsledek práce Poskytovatele vykazuje prokazatelné závady, které nebyly patrné 

při přejímání práce (potvrzování pracovního výkazu) a jsou podstatné pro funkčnost systému, je 
Objednatel oprávněn požadovat během 6 měsíců od potvrzení pracovního výkazu (převzetí) 
bezplatné odstranění těchto závad na základě potvrzení dodavatele, že se jedná o záruční vadu. 

 
6. Obchodní tajemství 
 
6.1. Obě strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o veškerých informacích důvěrného charakteru 

týkajících se druhé strany, které získaly nebo získají před uzavřením, po uzavření i po ukončení 
platnosti této smlouvy.  

 
6.2. Poskytovatel se zavazuje dbát zejména na zachování důvěrnosti dat, obsažených v systému SAP 

ERP klienta. 
 

 
 

7. Závěrečná ujednání 
 
7.1. Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem    

jejího podepsání oběma stranami.   
 
7.2. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně formou číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma stranami.  
 
7.3. Záležitosti, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, podléhají obecně platným právním 

předpisům České republiky, zejména Občanskému zákoníku v platném znění.  
 
7.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena v 

souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a nikoli za nápadně nevýhodných nebo nerovných 
podmínek.  
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7.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. 
 
 
 
V Ostravě dne ………………..            V Praze dne …………………   
 
 
 
 
 ................................................ ................................................ 
 
 Objednatel:   Poskytovatel: 
 
 
 
 
 ................................................ ................................................ 
 Ing. Daniel Lyčka  XXXXXXXXXXXX 
 Předseda představenstva  Jednatel 
 
 
 
   
 

 

 


