
Pavel Fuksa s.r.o.

Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupená: Pavlem Fuksou, jednatelem společnosti

Ve věcech technického plnění: Pavel Fuksa, jednatel společnosti
IČO: 06091351

DIČ: aa6o913s1

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „2hotovlteI")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

a. Objednatel jako veřejný zadavatel provedl poptávku oslovením jednoho dodavatele na veřejnou zakázku,

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

„ZZVZ")

b. Zhotovitel podal závaznou nabídku na předmětnou poptávku a tato byla objednatelem akceptována,

se smluvní strany, vědomy sl svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány,

dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje objednateli na svůj náklad a nebezpečí zpracovat vizualizaci

webu a loga prahavolnocasovacz (dále je „DíIo") a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit

Zhotoviteli sjednanou cenu za Dílo.

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném

a účinném znění (dále jen „o.z.")

(dále jen „SmIouva")

Operátor ICI', a.s.

Sídlo: Dělnická 213/

Zastoupená: Michalem Fiš

Ing. Luďkem

Ve věcech technického plnění: lng. Ondřej R

IČO: 027 95 281

DIČ: CZ02795281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským so

(dálejen „0bjednateI" nebo „spoIečnost")

12, Praha 7 - Holešovice, 170 00

erem, MBA, předsedou představenstva

Štefflem, členem představenstva

ulík

udem v Praze, oddíl B, vložka 19676



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

4.1

PODMÍNKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede Dílo a s

potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba. Zhotovitel bude při

plnění povinností dle této Smlouvy postupovat vsouladu stouto Smlouvou a příslušnými právními

předpisy, které se k provedení Díla nebo poskytování Podpory přímo či nepřímo vztahují.

K dosažení účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace

a nezbytnou součinnost.

Dilo bude provedeno a předáno nejpozději do 31.1.2018.

Místo plnění: území hlavního města Prahy.

objednatel je povinen předat Zhotoviteli podklady, materiály CI informace nezbytné k řádnému

provedení Díla bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti této Smlouvy. Veškeré podklady se

objednatel zavazuje předat Zhotoviteli primárně v elektronické podobě. Pokud vprůběhu provádění

Díla Zhotovitel zjistí potřebu poskytnutí dalších podkladů nutných k řádnému provedení Díla, informuje

o tom neprodleně objednatele. objednatel se zavazuje dodatečné podklady poskytnout ve lhůtě

přiměřené povaze dožadovaného podkladu a dohodnuté se Zhotovitelem. Zhotovitel nese odpovědnost

za škodu na podkladech a věcech předaných objednatelem k provedení Díla, a to až do předání Díla; po

tuto dobu vlastníkem podkladů nadále zůstává objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit samostatně a na své náklady ostatní podklady a materiály nutné k realizaci

Díla. objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při zajištění těchto podkladů a materiálů.

PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

Mezi objednatelem a zhotovitelem dojde k předání a převzetí Díla ve stanoveném termínu dle odst. 2.3

této Smlouvy. o předání a převzetí Díla bude mezi smluvními stranami sepsán písemný předávací

protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž obě strany obdrží po

jednom (1) vyhotovení.

Nedílnou součástí předávacího protokolu budou:

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Identifikační údaje smluvních stran;

Popis Díla, jež je předmětem předání a převzetí;

Prohlášení objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá;

Popis případných vad Díla spolu se Ihůtami pro jejich odstranění a důsledky nepřevzetí Díla;

Datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla;

Podplsy osob oprávněných jednat za smluvní strany;

Datum podpisu Protokolu je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Bez doložení shora uvedených dokladů nelze Dílo dle této Smlouvy předat.

Nebezpečí vzniku škody na předaném Díle přechází na objednatele po úplném předání a převzetí

kompletního Díla. Tato skutečnost přitom nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v

důsledku případných budoucích vad Díla. Do doby úplného předání a převzetí Díla nese nebezpečí vzniku

škody na díle Zhotovitel.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dodání Díla je sjednána ve výši 75.000; Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH.

Zhotovitel je oprávněn k ceně Díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH"), a to ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění (dále jen „DUZP"). DUZP se rozumí den převzetí Díla.Cena Díla dle předchozího

odstavce je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému



4.3

4.4

u

4.1

5.1

provedení Díla včetně nákladů souvisejících, a to vyjma produkčních nákladů (např. imagebanka,

fotobanka, nákup fontů a jejich licence, jazykové korektury a další), které však nejsou ke zhotovení Díla

bezprostředně nezbytné a jako takové musí být provedeny pouze na základě písemného potvrzení

objednatelem na základě předcházející cenové nabídky. Cena je stanovena s přihlédnutím k vývoji cen

v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. Zhotovitel bere na vědomí, že

Objednatel neposkytuje zálohy na cenu Díla.

Cena Díla bude objednatelem hrazena bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele, na základě

daňového dokladu vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a to nejdříve

po protokolárním předání a převzetí poslední fáze Díla dle odst. 3.1 této Smlouvy. Protokoly o předáni

a převzetí jednotlivých fází Díla tvoří nedílnou součást daňového dokladu.

Splatnost daňového dokladu dle této Smlouvy se sjednává na třicet (30) dnů ode dne doručení

objednateli.Nebude-Ii daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat údaje

chybné, je Objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě bez jeho úhrady, aniž se tím dostane

do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne

doručení opraveného daňového dokladu.

úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla linanční částka odepsána z bankovního

účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou objednatelem hrazeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví

této Smlouvy. zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve faktuře je jeho účtem, který je

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. š 96 zákona o DPH.

Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se

zákonem o DPH. Dojde-lí během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje

se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem

k tomu, že dle ust. 9 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění

za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti

bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny Díla pouze

na účet, kterýje účtem zveřejněným ve smyslu ust. š 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet

zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny Díla, není zveřejněným účtem, není

objednatel povinen úhradu ceny Díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení

se zaplacením ceny Díla na straně objednatele.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2 o.z.

OPRÁVNĚNÉ osoav SMLUVNÍCH STRAN

Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím

následujících oprávněných osob:

oprávněné osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

oprávněné osoby, které budou Zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:



5.2

5.3

6.2

6.3

6.4

6.5

7.2

změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti

uzavírání dodatku ke Smlouvě.

Všechna oznámeni, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní

straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo velektronlcké podobě na e-mailovou

adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Dodavatel povinen odesílat

objednateli na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

SMLUVNÍ POKUTV A oopovžouosr ZA šxoou

V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla vtermínu uvedeném v odst. 2.3 této Smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH dle

odst. 4.1 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokutu dle tohoto článku Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit nezávisle na tom, zda a vjaké

výši vznikne objednateli škoda. zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu

škody vzniklé porušením povinností zhotovitele z této Smlouvy.

PřI prodlení sůhradou ceny dle Smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok

z prodlení.

Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě patnáct (15) kalendářních dnů po doručení výzvy k jejich

zaplacení.

Smluvní strany činí nespornou výší sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou

aoprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k ůčelu a významu této Smlouvy

pro objednatele.

vnAvo x UŽITÍ AUTORSKÉHO ním

zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva Dílo užít licenci, a to dnem jeho

předání podle této Smlouvy. Tato licence je neomezená co do množství, rozsahu, času a území a

zhotovitel ji poskytuje jako licenci nevýhradní a na dobu neurčitou. Licenční odměna je již započtena

v ceně dle čl. 4 této Smlouvy.

zhotovitel odpovídá objednateli za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za to, že užitím

Díla nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů.

8.1

8.2

8 3

8.4

ODPOVĚDNOST ZA VADY

zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání.

objednateli plynou z odpovědnosti zhotovitele za vady Díla nároky na:

8.2.1 odstranění vady opravou;

8.2.2 přiměřenou slevu z ceny Díla, jestliže je vada neodstranitelná.

Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě za jakýchkoli okolností náleží objednateli.

zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé zaviněním objednatele nebo třetích osob.

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím nevhodných pokynů

objednatele.



8.5

9.

9.1

9.2

9.3

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn Díla

provedených objednatelem nebo třetí osobou.

UKONČENÍ SMLOUVY

objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy
zhotovitelem. za podstatné porušení Smlouvy objednatelem se považuje prodlení s předáním díla o více

než pět (5) dnů.

odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně.

zhotovitel je povinen vrátit objednateli do pěti (S) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy veškeré

informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty objednatelem nebo

třetími osobami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

zhotovitel je na základě 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o ňnanční kontrole), v platném znění osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou

spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále

zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích případných budoucích dodatků bude

uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí objednatel.

zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel bere na vědomí

povinnosti objednatele zveřejnit ůdaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jinými obecně závaznými normami, a to

způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

zhotovitel je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu pouze

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Ustanovení 5 1879 o.z. se nepoužije.

Vyžaduje-li tato Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato

není zachována, je-Ii jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).

Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní

vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. vpřípadě, že by jakékoli

ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit

jednání avco možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedeni záměrů

obsažených vtakovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti

pozbyla.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel a

objednatel obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti

Smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně v podobě dodatku ke smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak,

přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby či formy změny této Smlouvy. za písemnou formu

se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail,

fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy

kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.



10.10

10.11

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev
smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí

být vykládán v rozporu s výslovnýml ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

Na důkaz toho, že smluvní strany sobsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se kjejímu

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné

vůle.


