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Rámcová smlouva o poskytování 
programátorských služeb 

 

 

Smluvní strany: 

1.   
 Název subjektu: Česká republika - Úřad pro ochranu osobních údajů 
 Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
 IČO: 70837627 
   
   
   
 zastoupená: JUDr. Ivanou Janů, předsedkyní úřadu 

dále jen „klient“ 

a 

 

2.   
 Obchodní firma: Ackee, s.r.o. 
 Sídlo: Praha 8 - Karlín, Karolinská 1, PSČ 18600 
 IČO: 24240826 
 DIČ: CZ24240826 
   
   
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v 

Praze, oddíl C 195631 
 zastoupená: Ing. Martinem Půlpitlem, jednatelem 

 
dále jen „dodavatel“ 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy působit jako dodavatel klienta a na 
základě toho poskytovat klientovi veškeré služby a konzultace, které je podle svého 
předmětu podnikání oprávněn poskytovat. 

2. Tato smlouva je uzavírána jako smlouva rámcová, upravuje tedy obecně vztahy mezi 
klientem a dodavatelem s tím, že jednotlivé projekty budou specifikovány v prováděcích 
objednávkách k této smlouvě.  

3. Dodavatel je oprávněn poskytovat služby jak ve svém sídle, tak i v sídle klienta. 
O konkrétních místech, zejména při předávání dokumentů a poskytování služeb, se 
smluvní strany dohodnou v průběhu trvání této smlouvy v prováděcích objednávkách. 
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4. Dodavatel se zavazuje poskytnout tyto služby pro klienta: 

a) vývojářské služby v oblasti mobilních aplikací, serverových backendů a webových 
stránek, 

b) zpracování analýz, odborných stanovisek, vysvětlení, rozborů, metodik a doporučení. 

5. Obsahem jednotlivých prováděcích objednávek bude vždy, nebude-li výslovně dohodnuto 
jinak: 

a) označení smluvních stran a odkaz na tuto rámcovou smlouvu, 

b) identifikace obchodního případu – projektu nebo tématu, 

c) předpokládaný časový a věcný rozsah činnosti dodavatele, 

d) stanovení nepřekročitelné výše odměny dodavatele, případně sazba za 
člověkohodinu a splatnost sjednané odměny. 

II. 
Cena 

1. Služby budou hrazeny na základě skutečně poskytnutých služeb a ceny za hodinu práce 
dodavatel a/nebo jeho subdodavatele. 

2. Za poskytované poradenské služby se klient zavazuje zaplatit dodavateli smluvní časovou 
odměnu ve výši 1000,- Kč za každou započatou programátorskou a manažerskou hodinu 
poskytovaných poradenských služeb, 1000,- Kč za každou započatou analytickou hodinu 
poskytovaných poradenských služeb, 1000,- Kč za každou započatou testovací hodinu 
poskytovaných služeb a to podle předaného vyúčtování. V této odměně není zahrnuta daň 
z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Výše celkové smluvní odměny dle této 
rámcové smlouvy nepřesáhne částku 98 000,- Kč bez DPH. 

3. Odměnu bude dodavatel účtovat klientovi fakturou do 14 dnů po skončení každého sprintu 
nebo kalendářního měsíce.  

4. Klient se zavazuje fakturu proplatit do 14 dnů od doručení faktury. Přílohou faktury bude 
podrobný výkaz poskytnutých služeb (výkaz hodin). Faktura - daňový doklad bude 
obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v této Smlouvě, je klient oprávněn fakturu vrátit k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data 
doručení opravené faktury klientovi. 

5. Není-li v prováděcí objednávce ke smlouvě k této smlouvě uvedeno jinak, je klient za 
služby povinen zaplatit cenu, která je určena jednotkovou cenou specifikovanou ve 
smlouvě (viz čl. II, bod 2 této smlouvy), a to za každou i započatou hodinu. Výše ceny 
služeb za jednotlivé měsíce bude doložena vzájemně odsouhlaseným podrobným 
výkazem poskytnutých služeb obsahujícím rozpis odpracovaných člověkohodin. 

6. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

 

 

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
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Práva a povinnosti dodavatele 

1. Dodavatel je oprávněn: 

a) použít pro poskytování služeb podle ustanovení článku I. této smlouvy i pomoci třetích 
osob. Za plnění třetích osob však dodavatel odpovídá, jako by plnil sám. 

b) za podmínek stanovených touto smlouvou požadovat předání podkladů a poskytnutí 
informací potřebných k poskytování služeb, 

c) uplatňovat všechna další práva daná mu ustanoveními této smlouvy a obecně 
závazných předpisů. 

2. Dodavatel se zavazuje: 

a) poskytovat klientovi služby s náležitou odbornou péčí a za podmínek stanovených 
touto smlouvou. Při tom je povinen postupovat v souladu se zájmy klienta. 

b) řádně a s náležitou péčí opatrovat podklady, které mu byly předány klientem, zejména 
v souladu s ustanoveními této smlouvy a obecně závazných předpisů dbát o ochranu 
důvěrných informací obsažených v těchto dokumentech a i jinak všestranně dbát 
zájmů klienta, 

c) bez zbytečného odkladu vyrozumět klienta o případném ohrožení řádného a 
včasného plnění předmětu smlouvy, a jestliže to bude možné, oznámit mu i náhradní 
termín splnění této povinnosti, 

d) plnit všechny ostatní povinnosti uložené mu ustanoveními této smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, 

e) předkládat klientovi podrobné výkazy poskytnutých služeb (výkaz hodin). 

f) reagovat na elektronickou komunikaci maximálně do dvou pracovních dní. 

 

Práva a povinnosti klienta 

1. Klient je oprávněn: 

a) uplatňovat všechna práva vyplývající pro něj z této smlouvy a z obecně závazných 
právních předpisů. 

2. Klient je povinen: 

a) poskytovat dodavateli veškerou součinnost potřebnou k plnění této smlouvy a 
prováděcích objednávek k této smlouvě, 

b) řádně a včas poskytnout dodavateli veškeré potřebné podklady a informace v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, 

c) v souladu s ustanovením článku II. této smlouvy zaplatit cenu tam stanovenou, 

d) plnit všechny ostatní povinnosti uložené mu ustanoveními této smlouvy a obecně 
závaznými právními předpisy. 

3.  Klient je majitelem veškerých zdrojových kódů, analýz, designu atd., které vzniknou na 
základě této smlouvy. 

IV. 
Informace a dokumenty potřebné k poskytování služeb 
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1. Klient je povinen poskytnout dodavateli  bez zbytečného odkladu po uzavření jednotlivých 
prováděcích objednávek k této smlouvě veškeré řádně zpracované, pravdivé a úplné 
podklady a informace potřebné pro poskytování služeb v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, není-li prováděcí objednávkou dohodnuto jinak. 

2. V případě, že při plnění povinností vyplývajících pro dodavatele z této smlouvy vyvstane 
potřeba dalších informací či podkladů, je klient povinen poskytnout dodavateli na základě 
jeho žádosti požadované informace či dokumenty, a to bez zbytečného prodlení. 

3. Klient je povinen zajistit, aby veškeré dokumenty a informace poskytované dodavateli 
podle ustanovení této smlouvy, jakož i všechny ostatní dokumenty a informace 
poskytované dodavateli v souvislosti s plněním jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy, byly pravdivé, úplné a nebyly zavádějící.  

4. Klient je povinen neprodleně oznámit dodavateli, že nastaly takové okolnosti či skutečnosti, 
které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit pravdivost, správnost či úplnost informací a 
dokumentů do té doby poradci poskytnutých a bez zbytečného odkladu zajistit nápravu. 

5. Dodavatel nebude ověřovat správnost a pravdivost podkladů a informací předávaných mu 
klientem. V případě, že bude mít důvodné pochybnosti o správnosti, pravdivosti či úplnosti 
předávaných dokumentů či informací, je oprávněn klienta požádat o potvrzení správnosti, 
pravdivosti a úplnosti předávaných dokumentů a informací a o potvrzení jeho odpovědnosti 
za předávané materiály. Zároveň je povinen klienta upozornit na možné důsledky předání 
nepravdivých, nesprávných či neúplných informací či dokumentů. 

6. Dodavatel neodpovídá za škodu ani za jiné škodlivé následky předání nepravdivých, 
nesprávných či neúplných dokumentů, ani za případné chyby a nedostatky vzniklé 
v důsledku předání takových informací či podkladů.  

V. 
Kontaktní osoby a jejich oprávnění 

1. K jakýmkoli jednáním souvisejícími s plněním této smlouvy jsou jako kontaktní osoby 
oprávněny: 

za klienta:  Ing. Václav Strnad, ředitel odboru informačních technologií 

za dodavatele:   

2. Kontaktní osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou dle svého uvážení oprávněny 
pověřit jednáním v souvislosti s touto smlouvou další podřízenou osobu (zaměstnance). 
Tuto skutečnost jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

VI. 
Prováděcí objednávky ke smlouvě 

1. Dílčí plnění dle této smlouvy jsou zadávány klientem dodavateli prováděcími objednávkami 
v souladu s články I. odst. 4. a I. odst. 5 této smlouvy.  

2. Klient dodavatele osloví se žádostí o zpracování nabídky v souladu s články I. odst. 4. a  I. 
odst. 5 této smlouvy. 

3. Dodavatel bez zbytečného odkladu zpracuje nabídku dle žádosti klienta o zpracování 
nabídky. 

4. Klient nabídku bez zbytečného odkladu akceptuje nebo odmítne. 
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5. Za prováděcí objednávku k této smlouvě považují obě strany doručení závazné  prováděcí 
objednávky klienta písemnou či elektronickou formou v souladu s nabídkou dodavatele.  

VII. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá do 31. 12. 2018 

2. Smlouva též zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) v případě, kdy by byl vyčerpán finanční objem na poskytované poradenské služby 
v rámci předmětu uzavřené rámcové smlouvy. Dodavatel je povinen klienta na takovou 
situaci v dostatečném předstihu upozornit. 

VIII. 
Společná ustanovení 

1. Tato smlouva obsahuje kompletní a úplné ujednání smluvních stran. Jakékoliv projevy 
smluvních stran učiněné při jednáních o uzavření této smlouvy nesmí být interpretovány 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. Na právní vztah založený touto 
smlouvou nebude aplikována jakákoliv mezi smluvními stranami zavedená praxe či 
zvyklosti zachovávané obecně nebo v odvětvích týkajících se předmětu plnění dle této 
smlouvy. Výslovně se stvrzuje, že mezi smluvními stranami nejsou zavedeny žádné 
obchodní zvyklosti či praxe. 

2. Smluvní strana, která způsobí druhé smluvní straně škodu, se zprostí odpovědnosti 
k náhradě této škody i v případě, kdy jí splnění povinnosti ze smlouvy zabránila 
mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
v době, kdy byla v prodlení s plněním svých povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku 
takové překážky. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 
občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se zavazují v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaložit 
veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby byly tyto spory vyřešeny smírnou 
cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy 
odstoupit nebo způsobující neplatnost či zdánlivost ustanovení této smlouvy. 

5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), souhlasí smluvní 
strany této smlouvy s tím, že veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou plně platná 
a účinná a zavazují se dané neplatné či zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 
občanského zákoníku či jej jinak nahradit ustanovením platným a účinným, které bude co 
nejvíce odpovídat původnímu ustanovení stiženému předmětnou vadou. 

6. Smluvní strany vylučují užití ustanovení §§ 557, 579 a 2586 až 2635 občanského zákoníku 
na jejich právní vztahy z této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že po dobu trvání smlouvy a dále 2 roky od ukončení 
spolupráce dle této smlouvy nesmí oslovovat zaměstnance a spolupracovníky druhé 
strany s nabídkou zaměstnání. Smluvní pokuta je stanovena na 1.000.000,- Kč, za každý 
případ porušení. Ukončením smlouvy se pro účely smlouvy rozumí řádné předání Díla 
podpisem předávacího protokolu. V případě, že byla smlouva ukončena z důvodu 
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odstoupení od smlouvy, rozumí se dnem ukončení den, kdy bylo takové odstoupení od 
smlouvy oznámeno druhé straně. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Závazky ustanovené touto smlouvou a z této smlouvy vyplývající se řídí českým právním 
řádem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze průběžně číslovanými písemnými dodatky 
řádně podepsanými oběma smluvními stranami. Za jednání v písemné formě se pro účely 
změn a doplnění této Smlouvy nepovažuje jednání prostřednictvím prostředků komunikace 
na dálku, zejména emailovými zprávami či faxem. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne: 10.5.2018. 

 

 

 V Praze dne: 10.5.2018 

 

Ackee s.r.o.: 

 

 

 

 

............................................................ 

  

 

 

 

............................................................ 

JUDr. Ivana Janů 

předsedkyně 

 Ing. Martin Půlpitel 

jednatel 

 

 

 


