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SMLOUVA O DÍLO  

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

zastoupen: Mgr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 

5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  

číslo účtu:   xxx 

kontaktní osoba:  kpt. Mgr. David Štochl 

telefonní číslo:  xxx 

e-mail:    xxx 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitel:   Grant Thornton Advisory s.r.o. 

se sídlem:   Praha 1 – Josefov, Žatecká 55/14, PŠČ 111 00 

zastoupen:   Ing. Michalem Benešem, prokuristou 

IČO:    26513960 

DIČ:    CZ26513960 

číslo účtu:   xxx 

kontaktní osoba:  Ing. Michal Beneš 

telefonní číslo:  xxx 

e-mail:    xxx 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10562 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 

sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je 

rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo 

sjednanou cenu.  
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(2) Specifikace díla: Analýza stávajícího řešení IT podpory dopravní agendy v prostředí 

PČR s cílem:  

a) ve strukturované podobě formou analýzy identifikovat a popsat následující prvky: 

- identifikace uživatelů, 

- získávání a zpracování dat vznikajících v souvislosti se zpracováním a evidencí 

dopravních nehod a přestupků, jejich toky, výskyty a využití dat, 

- popis jednotlivých činností uživatelů, používané formuláře a workflow nad nimi, 

- kritické prvky zpracování a evidence dopravních nehod a přestupků, včetně 

zakomponování uživatelských požadavků, jejich rozdělení dle toho, zda jsou či nejsou 

aktuální IT podporou řešeny,  

- analýza funkčních a nefunkčních požadavků včetně identifikace a vypořádání nejasných, 

nekompletních nebo protichůdných požadavků, 

- užívaný HW, komunikační technologie, software, 

- vyhodnocení udržitelnosti a potenciální rozšiřitelnosti řešení stávající IT podpory procesu 

dopravní agendy z pohledu shora uvedených analytických výstupů, včetně stávajícího 

software, hardware a komunikačního řešení z hlediska nákladového, autorského práva,  

a možností budoucího rozvoje. 

b) Na základě shora provedené strukturované analýzy zpracovat návrh reinženýringu IT 

podpory dopravních agend, spočívajícím v zásadním a komplexním přehodnocení procesů 

popsaných v analytické části.  

Výstup musí obsahovat zejména: 

- Návrh softwarového řešení, 

- Návrh hardwarového řešení, 

- Návrh použití komunikačních technologií, 

- SWAT analýzu navrhovaného řešení včetně komparace se stávajícím 

řešením. 

- CBA analýzu (analýzu nákladů a přínosů), 

Výsledkem navrhovaného řešení musí být nákladově optimalizované významné 

zefektivnění činností práce uživatelů specifikovaných v analýze.  

c) Na základě výsledků analýz a návrhu reinženýringu IT podpory dopravních agend dle 

bodů 1 a 2 zpracovat plán implementace nového řešení respektující legislativní prostředí, 

v němž bude implementace probíhat. Plán implementace musí ve strukturované podobě 

obsahovat jednotlivé kroky, vedoucí k úspěšnému zakomponování navrhovaného řešení IT 

podpory dopravních agend. 

Každý z kroků musí obsahovat následující údaje: 

- časová náročnost, 

- nákladovost, 

- hardwarová náročnost včetně konkretizace zda se jedná o stávající 

hardware, nebo je pro úspěšnou realizaci potřeba jeho pořízení, 
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- softwarová náročnost včetně konkretizace, zda software řešení může být 

realizováno za využití software technologií, jež má Objednavatel k dispozici, 

je schopen jej vyvinout stávajícími prostředky nebo je nutno jej pořídit 

dodavatelsky, 

- personální náročnost včetně konkretizace, zda řešení vyžaduje zaškolení 

uživatelů. 

 
 

Článek III. 

Způsob zhotovení a předání díla 

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 

a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 

zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů 

objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

(2) Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části podle této smlouvy, není zhotovitel 

oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu ust. § 2633 občanského zákoníku. 

(3) Zhotovitel zpracuje a předá dílo nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy. 

(4) Dílo bude provedeno v českém jazyce.  

(5) Místem předání díla je Bubenečská 20, Praha 6. Vlastní výkon prací na díle může probíhat 

po předchozí vzájemné dohodě i v prostorách objednatele, v pracovních dnech od 8.00 do 14,00 

hod. Vlastnické a užívací právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem 

předání díla objednateli. 

(6) Dílo bude odevzdáno objednateli v počtu tří (3) kompletních sad v listinné podobě a dvakrát 

(2) v digitální podobě na hmotném nosiči informace (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.), 

každý s kompletní sadou vyhotovené dokumentace v editovatelném formátu (MS Office).  

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 

důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů od termínu předání díla. 

(8) Zhotovitel odpovídá za soulad předaného díla s právním stavem ke dni předání díla, 

vnitřními předpisy objednatele a dalšími požadovanými normami účinnými ke dni předání díla. 

Pokud dodavatel bude v době zpracování díla až do jeho předání disponovat informací 

o možné změně relevantní právní úpravy, norem apod., která má vliv na obsah díla, musí na 

tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit a připravovanou novelizaci zohlednit 

v navrhovaném řešení, které je předmětem smlouvy. 

(9) O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví protokol ve dvou (2) vyhotoveních, který 

bude podepsán pověřenými zástupci smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení protokolu. 
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Článek IV. 

Práva duševního vlastnictví 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 

osobám mohou plynout z práv duševního vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 

průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré výdaje, škody a 

majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích 

osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele dle předchozí věty. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout objednateli veškerá práva spojená s 

realizací této smlouvy a s aplikací díla chráněného podle autorského zákona (dále jen „dílo“). 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního 

vlastnictví, která se týkají díla a která jsou bez dalších podmínek nezbytná pro jeho oprávnění k 

výkonu práva neomezeného užívání díla. 

(3) Dnem předání a převzetí jakékoliv části plnění, která naplňuje znaky díla, nabývá 

objednatel na neomezenou dobu výhradní licenci ke všem nezbytným způsobům řádného užití díla 

a k účelům vyplývajícím z této smlouvy po celou dobu trvání autorských práv k dílu. V rámci 

poskytnutého užívacího práva zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, neomezenou a 

postupitelnou licenci k veškerým způsobům užití díla. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či 

jinak měnit dílo, jeho název nebo spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného. 

Objednatel není povinen licenci využít.  

(4) Odměna za poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně díla. 

 

Článek V. 

Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle 

této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 665.000,- Kč bez DPH, 

tj. 804.650,- Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě 

její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se 

zhotovením a předáním díla.  

(3) Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném 

zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti 

podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Dále musí faktura obsahovat 

označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, poštovní 

schránka 62/ŘPVS, 170 89 Praha 7). Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a 

převzetí díla. 

(4) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních 

dnů ode dne prokazatelného doručení faktury příjemci faktury, a to bezhotovostním převodem 

na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Cena díla se považuje za uhrazenou 

okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel 

uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až 

do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová 

lhůta splatnosti faktury v původní délce. 
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(5) Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti 

stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za 

vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě 

doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 

opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 

ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 

splatnosti faktury v původní délce.   

(6) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 

 

Článek VI. 

Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek do díla 

nesmí vést ke zhoršení kvality zhotovovaného díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 

a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

 

Článek VII. 

Záruka 

(1) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. 

Záruční doba je stanovena na jeden (1) rok a začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem. 

(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla (závady/nesoulad/nedostatky v dokumentaci) a 

uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být 

provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se 

zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne 

oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla 

přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

(3) Odstavec 2 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy k nesouladu dokumentace 

s právními normami došlo po předání díla změnou právní úpravy nebo normy, o které zhotovitel 

v době předání díla při vynaložení veškeré péče nemohl vědět. 

 

 

Článek VIII. 

Povinnost mlčenlivosti 

(1) Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 

spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě 

ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 
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(2) Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny 

osoby, které se budou podílet na zpracování díla. 

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zpracování díla, 

odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

(4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

 

Článek IX. 

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení s termínem předání díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % z ceny 

díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 

den prodlení. 

(2) Za prodlení s termínem s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 

prodlení s odstraněním vady. 

(3) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení 

z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v písemné výzvě.  

(5) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 

škody. 

(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 

v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že 

vady díla nelze odstranit 

c) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenčního řízení, či zhotovitele vstoupí do 

likvidace. 

(7) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 

nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 

veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou 

k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 

materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 

ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 

formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 

údajů v záhlaví smlouvy. 

(5) Zhotovitel prohlašuje, že dílo nemá právní vady ve smyslu ust. § 1920 a § 2616 

občanského zákoníku 

(6) Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu ani práva a povinnosti ze smlouvy na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

(7) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

(8) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy 

obdrží objednatel. 

(10) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 

smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, 

jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Praze dne 8. 9. 2016    V Praze dne 6. 9. 2016 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 Mgr. Jaromír Bischof v. r.    Ing. Michal Beneš v. r. 

____________________________  _____________________________ 
Mgr. Jaromír Bischof        Ing. Michal Beneš                   

                 ředitel SLZ PP ČR              prokurista Grant Thornton Advisory s.r.o. 


