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Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika - Správa základních registrů
zastoupená:
se sídlem: Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
IČO: 72054506
plátce DPH NE
bankovníspojenÍ(čÍs|o účtu): 5600881/0710
Kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

a

2. Zhotovitel

UNISMINI - služby, spol. s r.o.
zastoupená:
se sídlem: Bělčická 2922/22, 14100 Praha 4
IČO: 62418742
DIČ: CZ62418742
plátce DPH: ANO
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C32468
bankovní spojenÍ(čÍs|o účtu): ČSOB a.s., 100084221/0300
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále ta ké jako ,,Smluvní strany")

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník") a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

Stránka 1Z13



3.

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízenI (dále jen ,,Ř/zen/veřejné zakázky")
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,Webdesign stránek Správy základních registrů", sp.
zn.: SZR-1930-3/Ř-2017 (dále jen ,,veřejná zakázka"). jednotlivá ujednáni Smlouvy tak budou
vykládána v souladu s podmínkami výběrového řIzeni veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele
podanou na Veřejnou zakázku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném terminu pro
Objednatele dále specifikované dílo Webdesign stránek Správy základních registrů (dále jen
,,Di1o") a poskytnout další služby úpravy webových stránek dle potřeby Objednatele (dále jen
,,Služby")

Objednatel se zavazuje dokončené Dílo a řádně poskytnuté Služby převzít a zaplatit za ně
sjednanou cenu a přIslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH") hradit DPH.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které je blíže specifikováno v tomto článku
Smlouvy a Služby dle podmínek stanovených Smlouvou.

Dílem se rozumí
7.1. analýza stávajÍcÍch webových stránek Objednatele - popis běžného současného chování

uživatelů webových stránek Objednatele (www.szrcr.cz), návrh změn oproti stávajÍcÍmu
stavu;

7.2. vytvoření informační struktury nových webových stránek v podobě interaktivní
wireframe, která bude prezentovat logiku procházení stránek, chování důležitých prvků i
práci uživatele s hlavními funkcemi webu;

7.3. vytvořeni a popis grafických prvků nových webových stránek Objednatele s využitím
nového loga Objednatele;

7.4. vytvořeni layoutu webových stránek v podobě ccs/html šablon včetně responzivnich
variant pro jednotlivé typy zařIzenI.

Dílo bude sloužit k nás|edujÍcÍmu účelu: moderní, jednoduchá a intuitivní prezentace a
zpřÍstupnění služeb Objednatele na internetu.

Rozsah a kvalita Díla a Služeb jsou dále dány přIslušnými právními předpisy platnými a účinnými
v době provádění Díla, a dále podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě a jejích
přílohách.

10. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s veškerými přílohami
Smlouvy, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo a poskytne Služby podle
Smlouvy a jejích příloh tak, aby mohlo být Dílo řádně užíváno k účelu, k němuž má být
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plněnív souladu se Smlouvou.

11. Zhotovitel je při určení způsobu prováděni Díla a poskytovánISlužeb vázán pokyny Objednatele,
pokud Objednatel Zhotoviteli takové pokyny udělí.
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Změny Díla musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě,
nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích
sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané
změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

lV. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

13. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli licenci nebo podlicenci, není-li oprávněn licenci
poskytnout, na veškerá plnění dle této Smlouvy, které mají povahu autorského díla ve smyslu
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým je oprávněn licenci nebo
podlicenci poskytnout, a zavazuje se zajistit, aby nejpozději při předání plnění dle této Smlouvy,
byla Objednateli udělena licence nebo podlicence na ty části plnění, ke kterým Zhotovitel není
oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen ,,Licence"). Licence se poskytuje, resp.
musí být poskytnuta:
13.1. jako úplatná, přičemž cena Licence je zahrnuta v Ceně Díla;
13.2. jako nevýhradní;
13.3. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k předmětu Licence;
13.4. z hlediska územního rozsahu na územíČeské republiky;
13.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu použiti) tak, že opravňuje k takovým způsobům

použitítak, aby Dílo bylo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou;
13.6. z hlediska osobního rozsahu tak, že opravňuje k použití tolika uživateli, kolik jich bude

třeba, aby Dílo bylo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou.

14. Pro vyloučenI všech pochybností Smluvní strany sjednávají, že společně s poskytnutím Licence
je Zhotovitel povinen nejpozdějis předáním příslušné části Díla předat objednatelizdrojový kód
každé jednotlivé části autorského díla, která je předmětem plnění dle této Smlouvy. zdrojový
kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručujÍcÍ možnost ověření, že je kompletní
a ve správné verzi, tzn. umožňujÍcÍ kompilaci, instalaci, spuštěnía ověřenífunkcionahty. zdrojový
kód bude Objednateli Zhotovitelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat. O
předánítechnického nosiče dat bude Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací
protokol.

15. Zhotovitelem udělená Licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakékoli změny Díla.

16. Zhotovitel se zavazuje učinit všechna nezbytná opatřeni nutná pro zabezpečení nerušeného
výkonu práv vyp]ývajÍcÍch ze Smlouvy pro Objednatele.

17. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Licence a oprávnění uvedená v tomto článku.
Pokud Zhotovitel zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na
takovou skutečnost Objednatele neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel odpovídá
Objednateli za jakoukoliv škodu, nemajetkovou újmu či náklady, včetně veškerých výdajů na
odbornou právni pomoc, vyp|ývajÍcÍ z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního
vlastnictví Zhotovitele nebo třetích osob užíváním autorských děl poskytnutých Zhotovitelem za
účelem provedeni Díla.

l
i

V. CENA PLNĚNÍ

18. Cena Díla a Služeb je uvedena v příloze č. 1Smlouvy (dále společně jen ,,cena plnění").
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19, Cena plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenýmive
l' Smlouvě.

E 20. Cena plněni zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností
vyplývajIcích ze Smlouvy. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou žádné jiné
finanční částky, než cenu a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce nenídotčeno
právo Zhotovitele na připadnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodleníči jiných sankci, a právo
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Objednatelem.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

21. je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy
dph, je objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny plnění. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění.

22. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura"),
kterou Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou.

23. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Služeb na základě faktury, kterou Zhotovitel vystaví vždy
jedenkrát za kalendářní měsíc, a to za Služby poskytnuté v měsíci předcházejÍcÍm. Faktura za
poskytnuté Služby může být vystavena nedřive po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byly
Služby poskytnuty, ne však později než 10. dne měsíce nás|edujÍcÍho. PřIlohou každé faktury za
poskytnuté Služby musí být přehled poskytnutých Služeb v příslušném měsíci.

24. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není
plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené
§ 435 Občanského zákoníku.

25. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručenífaktury
objednateli.

26. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dřive, než uplyne doba stanovená
v odstavci 25 Smlouvy.

27. Stanoví-li faktura splatnost delší, než je jako minimálnIstanovena v tomto článku, je Objednatel
oprávněn uhradit cenu plněni, případně její část, ve lhůtě splatnosti určené ve faktuře.

28. Cena plění, případně jejičást, vyúčtovaná fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich
odepsání z bankovního účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele.

29. vyplývá-li z informaci zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

30. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny plněni nebo její části a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit
cenu plěni nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet
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zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán
pro ekonomickou činnost.

31. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena cena plněniči jejíčást, dph nebo jiná náležitost faktury, je Objednatel
oprávněn tuto fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel je povinen opravit fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu
neprodleně doručit Objednateli.

¶

,, l

32. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

33. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno svadami a nedodělky v souladu
s odstavcem 46 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část ceny plněni odhadem
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou
veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VIl. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

34. Místem plnění je sídlo Objednatele, pokud neníve Smlouvě stanoveno jinak.

35. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.

36. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. jeho části dle nás|edujÍcĹho harmonogramu:
36.1. T + 10 dnů: předložení vstupní analýzy stávajÍcÍch webových stránek Objednateli, návrh

změn oproti stávajícknu stavu;
36.2. T + 15 dnů: předloženI nové informační struktury webových stránek v podobě rozložení

prvků hlavnístránky, jednotlivých úrovní menu v podobě stávajícího a budoucího stavu k
odsouhlasenI Objednatelem, předložení rozpracované grafické podoby jednotlivých
typových podstránek k odsouhlasenI Objednatelem;

36.3. T + 20 dnů: předložení informační struktury nových webových stránek v podobě
interaktivních wireframe a popisu struktury menu a chováni jednotlivých ovládacIch prvků
k odsouhlasenI Objednatelem;

36.4. T + 27 dnů: předloženi jednotlivých typů podstránek webu v podobě css/html šablon
včetně responzivnich variant pro jednotlivé typy zařIzenI k odsouhlasení Objednatelem;

36.5. T + 30 dnů: předáni kompletního Díla,

kde písm. T se rozumí okamžik nabyti účinnosti Smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli Služby na pokyn Objednatele ve lhůtách
stanovených Objednatelem. Objednatel je povinen stanovit lhůtu k poskytnutí Služeb po
projednánise Zhotovitelem, a to v délce přiměřené povaze požadovaného plněni.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedeni Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejiv řádném provádění Díla, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu přeruší prováděni Díla do doby výměny nebo dop|něnívěcí nebo podkladů
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručeni písemného sdě|enjobjednate|e, že
trvá na prováděni Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele. Termíny plnění
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určené podle Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu
přerušením vyvolanou.

39. zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla nebo poskytování Služeb, že nelze dodržet termíny
plněni stanovené Smlouvou nebo pokynem Objednatele, je povinen vždy na to Objednatele
upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní
pokutu za prodlenis předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

40. Termíny plnění dle Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po
dohodě obou Smluvních stran, pokud neníve Smlouvě stanoveno jinak.

VIII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

41. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
kvalifikaci odpovidajÍcÍ předmětu plnění.

42. Zhotovitel při provádění Díla a poskytováni Služeb postupuje samostatně, avšak současně
průběžně konzultuje provádění Díla a poskytování Služeb s Objednatelem tak, aby výsledné
plněni odpovjda|o představám Objednatele.

43. Podoba plněni dle této Smlouvy musí respektovat grafické návrhy homepage a podstránek
předložené Zhotovitelem v nabídce podané do Řízení veřejné zakázky.

44. je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitelinformuje Objednatele o rozsahu
a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu
k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl
o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí
součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 38
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti
Objednatelem.

lX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

45. Závazek Zhotovitele provést Dílo nebo jeho část podle Smlouvy je splněn jeho včasným
dokončením a předáním Objednateli.

46. Objednatel Dílo nebo jeho část převezme za předpokladu, že je Dílo nebo jeho část dokončené,
odpovídá Smlouvě, je plně funkčnia je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných
vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla nebo jeho části funkčně, ani jeho užIvání
podstatným způsobem neomezují.

47. O předánía převzetí Díla nebo jeho části bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude
obsahovat zhodnocení provedení Díla nebo jeho části, soupis zjištěných vad a nedodělků,
dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis věci
předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též ,,Předávací protokol'}
Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

48. V případě, že Objednatel Dílo nebo jeho část nepřevezme, bude mezi SmluvnImi stranami sepsán
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla nebo jeho části a stanovisek obou Smluvních stran,
dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního terminu předání a
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převzetí Díla nebo jeho části (dále též ,,Zápis"). Odmítne4i Zhotovitel sepsat Zápis, oznámi
Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou
lhůtu k odstraněnívad a nedodělků, případně též náhradnItermín předání a převzetí Díla nebo
jeho části. Sjednání nebo určeni náhradního termínu předání a převzetí Díla nebo jeho části
nemá vliv na termín plnění podle odstavce 35 a 36 Smlouvy, ani na sankce za jeho nedodržení.

49. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím
protokole, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokole. V případě nepřevzetí Díla nebo jeho
části Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněni vad a nedodělků v Předávacím protokole
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li
Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předánía převzetí Díla nebo jeho části, resp. marného
pokusu o předáni a převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O
odstraněnívad a nedodělků sepÍšÍSm|uvnístrany protokol.

50. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstraněni
třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaloženi nákladů na odstranění
takových vad a nedodělků.

51. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2618 Občanského
zákoníku a rovněž obchodnízvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné
uvedeným ustanovením, se nepoužiji.

X. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

52. zhotovite|odpovjdá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, právními předpisy
platnými a účinnými v době prováděni Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla
nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

53. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mít právni vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje
právo třetí osoba. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen ,,Záruční doba"). Záruční doba začíná
běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo
bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno sdrobnými vadami
a nedodělky v souladu s odstavcem 46 Smlouvy, počíná Záručnidoba běžet ode dne odstranění
všech takových vad a nedodělků.

54. Dílo bude vadné, nebude-li:
54.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
54.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou

nebo
54.3. kdykoli v průběhu Záručnídoby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
54.4. při převzetIObjednatelem nebo kdykoli v průběhu Záručnídoby prosté právních vad.

55. Objednatel má práva zvadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

Stránka 7 z13



T56.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi
od Zhotovitele.

57. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

58. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijetIreklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

59. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záručnídoby.

60. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Zhotoviteli.

61. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
pro odstraněnivad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

62. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejÍcÍho odstavce, má Objednatel právo:
62.1. zajistit odstraněnívady jinou odborně způsobilou osobou nebo
62.2. na přiměřenou slevu z ceny plnění nebo
62.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny plnění nebo od Smlouvy odstoupit.

63. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce
62.1Smlouvy za odstraněnívady.

64. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatněnivady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jim účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

65. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

66. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstraněnívady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

67. Záručnídoba se prodlužuje o dobu počinajÍcÍdnem oznámení každé záručnívady Objednatelem
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstraněnítakové záručnívady.

68. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
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XI. SANKCE

69. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo nebo jeho část Objednateli v době sjednané
podle odstavce 35 a 36 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 10 000 kč za každý započatý den prodlení.

70. Poruší-h Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý započatý den prodlení.

71. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

72. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

73. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplaceni
smluvní pokuty straně povinné.

74. PorušI-li Objednatel povinnost uhradit fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlenlve výši podle právních předpisů.

7

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

75. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že
Zhotovitel již zčásti plnil.

76. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
76.1. bude-li Zhotovitelv prodlenís předáním Díla nebo části Díla o více než 15 dnů;
76.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášenI Zhotovitele uvedené v odstavci 78

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
76.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
76.4. jestliže Zhotovitel neodstraniv průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem.

77. Smluvnistrany se dále dohodly, že v případě odstoupeníod Smlouvy budou zejména ujednánío
odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích trvat i po
zániku závazků ze Smlouvy.

XIII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

78. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řIzenI. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v
právní moci žádné soudní rozhodnuti, případně rozhodnuti správního, daňového či jiného
orgánu na plněni, které by mohlo být důvodem zahájeni exekučního řIzeni na majetek
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řIzenI bylo zahájeno.

79. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
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80. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajÍcÍch z příslušných právních předpisů.

81. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon
o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

82. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku l Smlouvy odpovídají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajÍcÍmi při uzavřeníSmlouvy jsou osoby oprávněné k jednání
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezenívnitřními předpisy Smluvních stran.

83. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku lSmlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy,
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

84. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které
nepravdivosti prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

"¶

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

85. Tvoří-li Zhotovitele vÍce osob, platí následujIch
85.1. všechny osoby tvOřÍCÍ Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
85.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na

vnitřní vztahy mezi jed notlivými osoba mi tvořÍcÍmi Zhotovitele,
85.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořÍcÍch Zhotovitele.

86. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majIcIch i
potencionálně vliv na plněni jeho povinností vyp|ývajicích ze Smlouvy, a není-li to možné,
nejpozději nás|edujÍcÍ den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci
případné škody hrozĹcÍObjednate|i, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plněni, přičemž
je povinen nést případný rozdíl ceny.

87. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

88. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek
vyp|ývajÍcĹch z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně
všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadáváníveřejných zakázek a v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen ,,zákon o registru
smluv"). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím
Zhotovitele ve smyslu § 504 obČanského zákoníku.

89. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat vsouladu
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o elektronických komunikacích a zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

90. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajÍcÍ
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
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91. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za
Objednatelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

92. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyp|ývajÍcÍze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm.
smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

93. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti
se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se
jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi
Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zaviněníZhotovite|e
veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s
jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani
v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat
i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou
prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se
nevztahuji na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na
základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

94. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli Škodu
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

95. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

¶

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

96. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řIdí českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucujÍcÍ
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

97. Všechny spory vznikajIcí ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

98. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou jsou vyloučeny.

99. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

100. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti v souladu s § 6 odst.1 zákona
o registru smluv dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv. Smlouvu v registru smluv
uveřejni Objednatel a Zhotovitele o této skutečnosti písemně informuje.
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101. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018, nebo do vyčerpání částky
146 107,50 KČ včetně DPH, podle toho, která ze skutečnosti nastane dříve.

Přílohy

m

Příloha č. 1 Cena plnění

v fu "5 -12- 2017 ,
A,A,

dne
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Cena plnění

Pokyn pro účastníka:

Cena v KČ bez DPH

Cena Díla 78 750,00

DPH Cena v KČ včetně DPH

l 16537,50 95287,50
j ___

Cena Služeb

Cena za hod. poskytováni DPH Cena za hod. poskytování
Služeb v KČ bez DPH l Služeb v KČ včetně DPH
700,00 ' 147,00 847,00

Maximální rozsah poskytovaných služeb je 60 hodin.
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