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Smlouva o dílo 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

mezi 

Janáčkovou akademií múzických umění v Brně 
se sídlem Beethovenova 650/2, 662 15 Brno 
zastoupená JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 
IČ: 62156462, DIČ: CZ62156462 

v dalším pouze objednatel 

a 

ApS Brno, s. r. o. 
se sídlem Božetěchova 2, 612 66 Brno 
zastoupená Ing. Zdeňkem Boušou, jednatelem společnosti 
IČ: 00543535, DIČ: CZ00543535 
bankovní spojení: xxx 
zapsaný u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C.35 

v dalším pouze zhotovitel 

1. Předmět plnění 
1.1. Programové vybavení informačního systému ISKAM4 spravující finanční agendu poskytovaných 

služeb ubytování 

1.2. Členění předmětu díla: 

1.2.1. Dodávka programového vybavení 
1.2.1.1. Definice funkcí systému dle přílohy č. 1 
1.2.1.2. Software informačního systému 
1.2.1.3. Uživatelský manuál v elektronické podobě 

1.2.2. Implementace programového vybavení v prostředí objednatele 
1.2.3. školení – v rozsahu  

1.2.3.1. 1 dne pro administrátory 
1.2.3.2. 2 dne pro vrátné a ubytovatelky 
1.2.3.3. 1 dne pro vedení a ekonomy Objednatele. 

2. Termíny plnění 
Dílo bude předáno nejpozději do 30.6.2018 

3. Cena díla a způsob placení 
3.1. Cena se sjednává dohodou ve výši: 

189.160,00 Kč 
bez daně z přidané hodnoty. 

3.2. Cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškerá plnění definovaná v čl. 1 této smlouvy. 
Změna je možná toliko písemnou dohodou stran při změně předmětu díla. 
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3.3. Cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem po 
splnění díla a odstranění případných vad a nedodělků bránících řádnému provozování díla. 

3.4. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. K faktuře bude přiložen zápis o převzetí 
díla včetně zápisu o odstranění vad a nedodělků. bránících v řádném provozování díla, pokud 
se takové při předání díla vyskytly. 

3.5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH: 
a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté ná-

sledujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z 
daného plnění přímo příslušnému správci daně.  

b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH z da-
ného plnění za zhotovitele. 

4. Součinnost stran 
4.1. Vzhledem k povaze díla nabývá mimořádného významu racionální součinnost stran. Objednatel 

poskytne zhotoviteli veškeré informace nezbytné pro implementaci programu do prostředí ob-
jednatele. Minimální rozsah těchto informací je: 

• struktury katalogů a číselníků 
• popis struktur katalogů a číselníků   
• definice a forma předávání výstupních údajů k přenosu do IS školy požadovaných objedna-

telem 
• definice softwarového okolí 

Tyto informace poskytne objednatel zhotoviteli do 6.6.2018. 

4.2. Objednatel zabezpečí dodavateli přístup k uvedeným datům a součinnost se zodpovědnými 
osobami jakož i dodavatelem IS školy. 

4.3. Případné další požadavky uplatní zhotovitel písemně s uvedením nejzazší lhůty pro odpověď.  

4.4. Nebude-li možno pro prodlení na straně objednatele v práci na díle pokračovat, určí další po-
stup zástupce objednatele spolu se statutárním zástupcem zhotovitele. 

4.5. Strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k zajištění nezbytného toku informací. V případě po-
třeby bude sjednán režim pravidelných kontaktů. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o 
všech informacích, které mu budou objednatelem v rámci plnění této smlouvy poskytnuty. Po-
rušení tohoto závazku je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 10 000 Kč, 

4.6. Výjde-li najevo vhodnost úpravy přílohy č.1, zhotovitel takovou úpravu zrealizuje. O úpravě se 
povede přiměřená dokumentace, která bude před předáním díla promítnuta do přílohy č. 1. 

4.7. Postup při implementaci je obsahem přílohy č. 2 

4.8. Provozovatel se zavazuje zajistit potřebný hardware i software na úrovni typické konfigurace 
dle přílohy č. 3. 

5. Splnění díla 
5.1. Dílo se pokládá za splněné řádným provedením, tzn. musí být zhotoveno v souladu  se zadá-

ním, implementováno do prostředí objednatele a zajištěna jeho funkčnost a proškolením za-
městnanců objednatele ve stanoveném rozsahu.  

5.2. Termín splnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno výlučně z důvodů na straně ob-
jednatele realizovat implementační procedury dle přílohy č. 2. 
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5.3. Nejpozději 5 dnů před termínem splnění vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Převzetí 
proběhne na zařízení objednatele tak, aby byly ověřeny všechny sjednané parametry díla. 
O převzetí se pořídí zápis, ve kterém budou popsány eventuelní závady nebránící provozu 
s uvedením termínu jejich odstranění. Dílo se pokládá za splněné též tehdy, bude-li převzetí 
zmařeno v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatele nebo pokud objednatel bezdúvodně 
převzetí odepře. 

6. Práva k užití díla 
6.1. Vzhledem ke své povaze podléhá dílo režimu autorského zákona. Zaplacením díla vzniká licen-

ční smlouva na nevýhradní užití předmětu díla v ubytovacích zařízeních  provozovaných objed-
natelem ke dni podpisu smlouvy s maximálním počtem lůžek 195 ve všech ubytovacích zaříze-
ních objednatele. 

7. Odpovědnost za vady 
7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, kterými je každá odchylka od zadání sjednaného předmětu 

plnění resp. od dokumentovaných modifikací (upgradů), a to po dobu 2 let od předání díla. 

7.2. Zhotovitel odstraní každou vadu bezplatně nejpozději do 30 dnů od písemného (e-mailového) 
nahlášení. Odstranění vady ve lhůtě kratší bude dohodnuto telefonicky podle povahy věci. 

8. Sankce 
8.1. Sjednávají se tyto smluvní pokuty: 

8.1.1. Za každý den prodlení s předáním díla ........................................................... 500,- Kč 
8.1.2. Za každý den prodlení s nástupem k odstranění vady.............................. 500,- Kč 

9. Ustanovení závěrečná 
9.1. Podpisem této smlouvy zanikají veškerá předchozí ujednání. 

9.2. Vztahy zde neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., (občanským zákoníkem) v platném znění. 

9.3. Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhoto-
vitel jedno vyhotovení.. Veškeré změny a doplňky mohou být činěny toliko písemně. 

9.4. Smlouva nabývá platnosti  podpisem obou stran. 

9.5. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
na objednatele přechází povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv. Tato smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem uveřejnění v rejstříku smluv.  

 

V Brně dne       V Brně dne      

 

 

             
za objednatele      za zhotovitele 
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