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S M L O U V A  
č. 180328 

„REALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK KARP“ 
 
1. Objednavatel 
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. 
Závodní 379/84a 
360 06 Karlovy Vary 
IČ: 72053666 
DIČ: CZ72053666 
Číslo účtu: 43-6369580217/0100 
Zastoupená: Ing. Vlastimilem Veselým 
Tel.: +420 736 650 376; mail: vlastimil.vesely@karp-
kv.cz 

2. Dodavatel 
Studio Fresh Net, s.r.o. 
Rybářská 839/2 
360 17 Karlovy Vary 
IČ: 29109701 
DIČ: CZ29109701 
Číslo účtu: 5013018747/5500 
Zastoupena: Tomášem Krištofem, jednatelem 
Tel.: 777 738 627, mail: tomas.kristof@freshnet.cz 

 
(Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. a Studio Fresh Net, s.r.o. dále také jako „Smluvní 
strany“, nebo každá samostatně též jako „Smluvní strana“) 

PREAMBULE 
Smluvní strany se rozhodly na vzájemné spolupráci na projektu Realizace webových stránek 
KARP-KV.cz. 
Za účelem realizace tohoto Projektu se Smluvní strany dohodly na následujících podmínkách: 

§1 Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je návrh funkcí a jejich implementace, designu, naprogramování webových 
stránek a všech souvisejících služeb pro chod nového webu Objednavatele. Podrobněji, včetně 
všech funkcí rozepsáno v nabídce z 20. března 2018, přiložené jako příloha smlouvy. 

§2 Důvěrné informace 
2.1. Každá smluvní strana se zavazuje chránit obchodní tajemství druhé smluvní strany. Za 

obchodní tajemství se považují veškeré dokumenty a know-how, finanční data, obchodní 
data, zdrojové kódy Projektu a další zdroje nutné pro vývoj Projektu, obchodní plány a 
strategie, jakož i obsah veškerých písemných a ústních ujednání. Dále se zavazuje 
chránit veškeré důvěrné informace týkající se druhé Smluvní strany a Projektu (dále jen 
„Důvěrné informace“). 

2.2. Užití Důvěrných Informací či jejich sdělování nebo zpřístupnění třetí osobě je přípustné 
pouze za účelem naplňování předmětu této smlouvy a pouze se souhlasem druhé 
Smluvní strany. 

2.3. Za Důvěrné informace se nepovažují: 

• veškeré informace veřejně známé a přístupné, pokud k jejich zveřejnění nedošlo 
porušením této smlouvy, 

• veškeré informace, o kterých smluvní strana prokazatelně věděla ještě před 
získáním těchto informací od druhé smluvní strany při plnění předmětu této 
smlouvy a při přípravě či realizaci Projektu, 

• veškeré informace, které je smluvní strana povinna sdělit příslušným orgánům 
veřejné státní správy v souladu s platnými právními předpisy České republiky, 
pokud tyto sděluje pouze těmto příslušným veřejným orgánům. V případě nutnosti 
sdělení takových informací se však Smluvní strana zavazuje předem informovat o 
takovém kroku druhou Smluvní stranu. 

2.4. Povinnost ochrany obchodního tajemství a Důvěrných Informací nese Smluvní strana po 
dobu platnosti a účinnosti jakož i po skončení účinnosti této smlouvy a Projektu, a to vždy 
alespoň do doby, do kdy přestanou být považovány takové informace za obchodní 
tajemství nebo Důvěrnou informaci. V případě pochybností se má za to, že takové 
informace jsou stále obchodním tajemstvím nebo Důvěrnou informací. 
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§3 Konkurence a nekalá činnost 
Dle ustanovení platného Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se Smluvní strany vyvarují nekalé 
činnosti (soutěži), která by mohla poškozovat protistranu.  Tímto je myšleno zejména jednání či 
jiné kroky, jímž může Dodavatel: 
3.1. ohrozit nebo porušit právo nebo oprávněný zájem Objednatele, např. přímou nebo 

nepřímou účastí na podnikání nebo jiné činnosti osoby, která je v konkurenčním vztahu k 
objednateli, a to bez předchozího písemného souhlasu Objednatele; 

3.2. zneužití činnosti, jejího výsledku nebo podkladu pro vlastní potřebu Dodavatele nebo jiné 
k tomu neoprávněné osoby, a to bez ohledu na to, jde-li o obchodní tajemství 
Objednatele nebo o jeho důvěrnou informaci; 

3.3. uplatnit vlastního soutěžního zájmu na úkor Objednatele nebo jiné osoby, která je v 
právním vztahu k Objednateli a jejíž újmu by mohl Objednatel pocítit jako újmu vlastní; 

3.4. naplnit pojmové znaky Nekalé soutěže nebo nedovoleného omezování soutěže či jednání 
v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku; 

3.5. uzavření jakéhokoliv vztahu se zákazníkem Objednatele, jehož předmět by byl 
konkurenční ve vztahu k činnosti objednatele; 

3.6. parazitovat na dobré pověsti, názvu nebo obchodní firmě anebo na jiném označení 
Objednatele. 

A to během trvání této smlouvy na území České republiky nebo s přímými dopady na území 
České republiky. Veškerá činnost s pochybností o naplnění pojmových znaků Nekalé soutěže 
musí být mezi Smluvními strany dohodnuta a písemně stvrzena jako dodatek této smlouvy. 
 
Dodavatel se zavazuje za porušení shora uvedených povinností zaplatit Objednavateli smluvní 
pokutu ve výši 10 tisíc korun českých a to za každý případ. Objednavatel se zavazuje tohoto 
ustanovení nezneužívat a po skončení platnosti této smlouvy nikterak nebránit rozvoji a 
podnikání Dodavatele. 
 
Objednavatel se zavazuje také vyvarovat nekalé soutěži vůči Dodavateli. 

§4 Platební podmínky & termíny 
4.1. Smluvená výše hodinové sazby je 850 Kč bez DPH v příslušné výši, pro všechny služby 

poptané Objednavatelem a nabízené Dodavatelem výše zmíněnou nabídkou.  
4.2. Celková cena realizace Projektu činí 50.150 Kč bez DPH (60.682 Kč s DPH) 
4.3. Součástí Projektu je i pětiletý provoz webových stránek (webhosting). 
4.4. Smluvní strany se se dohodly na termínu dokončení Projektu do dvou kalendářních 

měsíců od podpisu této smlouvy, za podmínky dodržení paragrafu č. 5 této smlouvy. 
4.5. Objednavatel se zavazuje zaplatit fakturu, vystavenou po dokončení a schválení Projektu, 

a to nejpozději do 14 dní od jejího vystavení. 

§5 Práva a povinnosti smluvních stran 
5.1. Objednavatel je povinen dodat dodavateli veškeré potřebné materiály nutné pro výkon 

objednané činnosti a souvisejících aktivit v dostatečném předstihu, aby Dodavatel mohl 
Projekt dokončit ve smluveném termínu.  

5.2. Dodavatel může plně na Projektu pracovat až po obdržení všech zdrojů. 
5.3. Dodavatel se zavazuje smluvené služby plnit svědomitě, dle umluveného rozsahu  
5.4. Objednavatel má právo kdykoliv požádat Dodavatele o další služby, které nebyly 

předmětem původního zadání a nabídky. Tyto nové požadavky podléhají novému jednání 
mezi Smluvními stranami a mohou vést k posunutí termínu a navýšení původní ceny. 

5.5. Smluvní strany mají právo při hrubém porušení této smlouvy tuto smlouvu vypovědět, a to 
po vyrovnání všech závazků s okamžitou platností.  

§6 Další podmínky a závazky 
6.1. Dodavatel se zavazuje, že v žádné komunikaci neumístí bez vědomí Objednavatele 

reklamu, žádného druhu, třetí strany.  
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6.2. Dodavatel se zavazuje, že uveřejněn bude pouze takový obsah a informace, které 
Objednavatel schválí a odsouhlasí.  

§7 Platnost smlouvy 
Tato smlouva je platná po celou dobu obchodního vztahu mezi Smluvními stranami, zejména 
během přípravy Projektu, až do jeho zveřejnění Dodavatelem a plném uhrazení 
Objednavatelem, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. Prodloužit smlouvu mohou 
Smluvní strany na základě oboustranně podepsaného dodatku této smlouvy. 

§8 Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech (každý 3 listy), z nichž po jednom obdrží 
Objednavatel a Dodavatel. Veškeré úpravy musí být parafovány oběma stranami. Tato smlouva 
nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a doručením podepsané smlouvy protistraně. 
Objednavatel zveřejní smlouvu v Registru smluv a smlouva se stává účinnou až po jejím 
zveřejnění. 
 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne ………………………… 
 
 
 
   

Objednavatel 
Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání, p. o. 
(IČ: 72053666) 

Ing. Vlastimil Veselý 

 Dodavatel 
Studio Fresh Net, s.r.o. 

(IČ: 29109701) 
Ing. Tomáš Krištof 

 

 


