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Zhotovitel: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Zastoupena: 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Litoměřice 

Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

Zastoupen: Mgr. Ladislavem Chlupáčem 

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Karel Chovanec 

IČ: 263958 

DIČ: CZ00263958 

Bankovní spojení: XXXXX 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) a 

RENTEL a.s. 

Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy 

261 28 233 CZ 261 28 233 

Ing. Stanislavem Rolencem, výkonným ředitelem společnosti na 

základě plné moci, která jako Příloha č.1, tvoří nedílnou součást 

této smlouvy 

Zmocněnec pro jednání technická (věcná): Bc. Luboš Prchal 

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Rolenc, výkonný ředitel 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: XXXXX 

Zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6225 na 

straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel dále pro účely této smlouvy společně označováni jako „Strany“ nebo 

„Smluvní strany“. 

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v 

rozsahu vymezeném předmětem této smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k 

zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále ve smlouvě. 

Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
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Článek 2 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto služby v rámci projektu: 

a) poskytnout Objednateli aplikace eKurzy, ePersonalista, eAnketa, eDokument, 

eProfil a provozovat je pro Objednatele prostřednictvím sítě internet. 

b) vytvořit Vzdělávací portál města Litoměřic 

c) připravit a nastavit aplikace dle předaných podkladů od Objednatele 

d) zajišťovat pro Objednatele správu softwarového programu prostřednictvím sítě 

internet. 

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli grafické podklady a vstupní data, která 

jsou podmínkou pro zahájení provozu příslušné aplikace. Potřebné údaje a podklady 

budou Objednatelem předány v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.2, aby mohl 

být Zhotovitelem dodržen sjednaný termín zahájení plnění. Objednatel odpovídá 

Zhotoviteli za správnost a úplnost poskytnutých údajů. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit v rámci aplikace eKurzy e-learningové kurzy v 

podobě elektronické příručky, dle dohody zástupců obou stran, všem určeným 

zaměstnancům Objednatele. Seznam kurzů a jejich popis je nedílnou součástí smlouvy 

jako Příloha č.2. Dále se Zhotovitel zavazuje, že bude v předem dohodnutých 

termínech školit zaměstnance Objednatele dle jeho písemného požadavku , testovat je 

a vystavovat osvědčení o absolvování kurzu jeho úspěšným účastníkům. 

2.4 Osvědčení o absolvování kurzu jsou vydávána v elektronické formě a jsou uložena v 

aplikaci ePersonalista. 

Článek 3 

Cena díla 

3.1 Cena za plnění poskytnutá Zhotovitelem na základě této smlouvy je sjednána 

dohodou smluvních stran a činí: 

Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.a): 

- eKurzy 202.554,-Kč s DPH (dvěstědvatisícpětsetpadesátčtyřikorunčeských) 

- ePersonalista 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských) 

- eAnketa 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských) 

- eDokument 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských) 

- eProfil 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských) 

Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.b) činí cena 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských). 

Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.c) činí cena 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských). 
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Za vydání osvědčení o absolvování kurzu v elektronické podobě 0,- Kč/kus. 

3.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které Zhotoviteli s plněním předmětu této 

smlouvy vzniknou. Ke sjednané ceně bude Zhotovitelem účtována DPH v zákonné 

výši. 

Článek 4 

Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnění dle čl. 2, odst. 2.1 této Smlouvy v 

době od 1.1.2014 do 31.12.2014. 

Lhůta provádění díla může být dohodou smluvních stran upravena z důvodů 

nemožnosti plnění, které mají bezprostřední vliv na provádění díla. 

4.2 Objednatel se zavazuje předat veškeré grafické podklady ve lhůtě do 5 pracovních dnů 

od podpisu této Smlouvy. Kompletní vstupní data o zaměstnancích předá Objednatel 

Zhotoviteli v požadovaném formátu ve lhůtě do 20.12.2013. 

Pokud Objednatel nepředá Zhotoviteli ve sjednané lhůtě požadovanou dokumentaci, 

posouvá se termín zahájení plnění o tolik dnů, o kolik je Objednatel v prodlení se 

splněním této povinnosti. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy ve sjednané době průběžně. 

Článek 5 

Ostatní ujednání 

5.1 Zhotovitel zaručuje dostupnost aplikací ve výši 95 %, a to včetně plánovaných 

odstávek. O plánu odstávek bude objednatel v předstihu informován. Dostupnost 

aplikačního řešení Zhotovitele je předmětem průběžného monitoringu. 

5.2 V průběhu provozu si Zhotovitel vyhrazuje právo na odstávku všech aplikací z důvodu 

provádění pravidelné provozní údržby HW vybavení v rozsahu 2 hodin týdně, 

maximálně však 10 pracovních dnů v roce. Je-li to možné, jsou o této skutečnosti 

účastníci e-learningového kurzu informováni na příslušné internetové adrese, která 

byla Zhotovitelem předána Objednateli společně s přihlašovacími údaji. 

5.3 V rámci této smlouvy je Objednateli vyhrazen diskový prostor ve výši 2GB/rok. Další 

navýšení kapacity je možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran za 

úplatu. Zhotovitel si vyhrazuje právo omezit velikost jednotlivě ukládaných souborů s 

ohledem na vyhrazený diskový prostor. 

5.4 Veškerá aplikační data jsou Zhotovitelem zálohována pravidelně každých 24 hodin. 

Obnova dat ze zálohy je možná pouze pro zálohy dat pořízené nejpozději během 

předchozích pěti pracovních dnů. 

5.5 Zhotovitel nezodpovídá za to, zda účastník přihlášený do e-learningového kurzu 

splňuje požadavky nezbytné pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu ani 

neodpovídá za případné nedoručení přihlašovacích údajů jednotlivým účastníkům 

vzdělávacího programu.  
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5.6 Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunout účastníky vzdělávacích programů, kteří byli 

přihlášeni k testování, do následujícího běhu, z důvodu dosažení kapacitních limitů e- 

learningové aplikace.Testování znalostí v jednotlivých vzdělávacích programech je 

stanoveno na dobu dvou týdnů. 

5.7 Objednatel je povinen seznámit účastníky e-learningových kurzů se skutečností, že nejsou 

oprávněni si pořizovat kopie vzdělávacích programů s výjimkou těch, které si pořídí v 

souladu s instrukcemi Zhotovitele. 

Článek 6 

Místo plnění 

6.1 Místem plnění je prostředí internetu. 

Článek 7 
Platební podmínky 

7.1 Sjednaná cena bude Objednatelem hrazena Zhotoviteli na základě faktury vystavené 

Zhotovitelem, a to po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

7.2 Splatnost faktury se sjednává 21 dnů od jejího od doručení objednateli. 

7.3 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, splňující náležitosti uvedené v 
§ 13a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a náležitosti daňového 

dokladu podle § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

nebo podle příslušných ustanovení právního předpisu, který tento zákon nahradí, a 

budou Zhotovitelem zasílány na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

7.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení 

fakturu, která nebude splňovat požadované náležitosti . U vrácené faktury musí 

Objednatel uvést důvod vrácení. 

7.5 Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury 

Objednateli. 

7.6 Platby budou zásadně probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele 

uvedený v této smlouvě. Změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele je možno 

provést písemným dodatkem k této smlouvě, nebo písemným sdělením prokazatelně 

doručeným Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být 

podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu smlouvy.  
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7.7 Platba je učiněna včas byla-li nejpozději v poslední den lhůty splatnosti připsána celá 

fakturovaná částka na účet Zhotovitele. 

7.8 Fakturace proběhne ve čtyřech splátkách: 

1. Ke dni 31.3.2014 ve výši 50 638,50,-Kč s DPH 

(padesáttisícšestsettřicetosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 

2. Ke dni 30.6.2014 ve výši 50 638,50,-Kč s DPH 

(padesáttisícšestsettřicetosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 

3. Ke dni 30.9.2014 ve výši 50 638,50,-Kč s DPH 

(padesáttisícšestsettřicetosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 

4. Ke dni 31.12.2014 ve výši 50 638,50,-Kč s DPH 

(padesáttisícšestsettřicetosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 

Článek 8 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

Smluvní strany se dále dohodly na následujících smluvních sankcích: 

a) Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý 

den prodlení s úhradou splatné faktury až do úplného zaplacení. 

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu zahájení e- 

learningového kurzu dle harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to ve 

výši 0,1% ze sjednané měsíční ceny pro příslušnou aplikaci dle článku 3, odst. 3.1 této 

smlouvy, za každý den prodlení. 

c) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši, tj. 

včetně nároku na náhradu škody převyšující smluvní pokutu, a rovněž není dotčena 

povinnost splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 

Článek 9 
Ochrana osobních údajů 

9.1 Tato smlouva je zároveň dohodou smluvních stran o zpracování osobních údajů ve 

smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). 

9.2 Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení Zpracovatele a Objednatel 

postavení správce osobních údajů ve smyslu ZOOU.  
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9.3 Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků e-learningového kurzu 

pouze za účelem provozování systému ePersonalista sloužící k objednávání a evidenci 

průběhu vzdělávání zaměstnanců Objednatele. Za tímto účelem Zpracovatel je 

oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnanců Objednatele v tomto rozsahu: jméno, 

příjmení, datum narození, místo narození, e-mail, akademický titul, pracovní zařazení, 

datum nástupu do zaměstnání, zařazení (úředník, neúředník, vedoucí), začátek tříletého 

cyklu (dále jen „osobní údaje“. 

9.4 Osobní údaje jsou za výše uvedeným účelem zpracovávány automatizovaně těmito 

způsoby: shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování, likvidace, 

výmaz, zničení, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, srovnávání, 

uspořádávání, organizování, oprava, úprava, pozměňování, změna, doplnění,. Osobní 

údaje jsou Zpracovatelem uchovávány po dobu trvání této smlouvy, nejdéle 5 let. 

Článek 10 

Záruky zpracovatele osobních údajů o technickém a organizačním zabezpečení 

ochrany osobních údajů 

10.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci byli, v souladu s platnými 

právními předpisy, vázáni povinností mlčenlivosti a poučeni o možných následcích pro 

případ porušení této povinnosti. 

10.2 Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a 

technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

10.3 Zhotovitel zajistí, aby nosiče dat, které obsahují osobní údaje, byly uchovávány pouze 

v uzamykatelných místnostech. 

 
Článek 11 

Odstoupení od smlouvy 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 344 a násl. obchodního zákoníku pokládají 

porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení 

podstatné a to: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením e-learningového kurzu dle harmonogramu o více 

než 5 pracovních dnů 

b) neplnění povinností Zhotovitele, které jsou uvedeny v článku 5, odst. 5.1 a 5.4 této 

smlouvy 

c) prodlení Objednatele s úhradou platby o více než 15 kalendářních dnů 

d) dalšími důvody k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitým účinkem je, že druhá 

smluvní strana přestane být plně právně způsobilým subjektem, na její majetek byl 

podán návrh na zahájení insolventního řízení, prohlášen konkurs nebo návrh na 

prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno 

vyrovnávací řízení nebo smluvní strana vstoupila do likvidace. 
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11.2 Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany dohodly následující postup: 

a) Oprávněná strana oznámí písemně zdůvodněné odstoupení na adresu uvedenou v 

záhlaví této smlouvy, jinak na poslední známou adresu druhé strany s tím, že 

odstoupení nabývá platnosti dnem následujícím po převzetí tohoto oznámení. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká ustanovení čl. 8. této smlouvy, ze kterého 

práva a povinnosti smluvních stran, vzniklá po dobu platnosti smlouvy, trvají i po 

odstoupení. 

Veškerá podání se považují za doručená, byla-li zaslána na adresu sídla smluvní 

strany uvedeného při uzavření této smlouvy nebo na poslední známou adresu 

písemně ohlášenou. V případě, že adresát zásilku nepřevezme, má se za to, že 

poštovní zásilka byla adresátu doručena, a to 10. dnem po předání doporučené 

zásilky poště k doručení. 

b) Zhotovitel bude fakturovat Objednateli plnění provedené k datu odstoupení od 

smlouvy. 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Smluvní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanovením 

obchodního zákoníku. 

12.2 Oprávněnými zástupci zajišťujícími součinnost a jednání mezi stranami jsou: 

a) za Objednatele: Ing. Karel Chovanec, tel.: 

XXXXX, e-mail: XXXXX 

b) za Zhotovitele: Bc. Luboš Prchal, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX 

12.3 Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva 

duševního vlastnictví třetích osob. 

12.4 Smluvní strany budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech 

týkajících se uzavírání a plnění této smlouvy o dílo a o všech údajích týkajících se 

předmětu této smlouvy, se kterými přijdou do styku. 

12.5 Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě označeny 

pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
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12.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupci 

smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 2výtiscích, z nichž Objednatel obdrží    

l výtisk a Zhotovitel 1 výtisk.
 

V Praze dne 24.10.2013 

Zhotovitel 

RENTEL a.s. 

Ing. Stanislav Rolenc, 

výkonný ředitel 

V Litoměřicích dne . . . .  

Objednatel 

Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 


