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SMLOUVA O DÍLO 
evidovaná u objednatele pod č.: 112/2016 

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 (dále jen “Smlouva”) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:  

 
 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296, sp. zn. Ps 296/1 
se sídlem: Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ: 110 00 
zastoupený: Tomáš Hebelka, MSc, Generální ředitel 
IČO: 00001279 
DIČ: CZ00001279 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

 
Corpus Solutions a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5936  
se sídlem: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 
zastoupená: Ing. Ivo Musil, předseda představenstva 
IČO: 25764616 
DIČ: CZ25764616 
Bankovní spojení: xxx 
číslo účtu xxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“) 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  

 

Corpus Solutions a.s. 
Na Vítězné pláni 1719/4 
140 00  Praha 4 
 

Tel.: +420 241 020 333 
E-mail: sales@corpus.cz 
Internet: www.corpus.cz 

IČ: 25764616 
DIČ: CZ 25764616 
Společnost Corpus Solutions a.s. je vedená u rejstříkového 
soudu v Praze pod spisovou značkou B 5936 

Strana 2/6 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, 
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo, tj. dodat a naimplementovat objednateli softwarové 
vybavení (dále jen „Software“ nebo „dílo“), jehož technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1, 
která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Objednatel se za podmínek této Smlouvy zavazuje  dílo 
převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dle čl. 2.1. 

1.2 Součásti závazku zhotovitele dle předchozího odstavce je také: 

1.2.1 předání písemné dokumentace, tj. licencí a oprávnění, vztahující se k užívání Software, jež jsou 
vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jiným způsobem nezbytné k jeho řádnému užívání. 

1.2.2 provádění aktualizace kontroly nastavení a případné změny v konfiguracích dle požadavku 
objednatele (Collaborative Enterprise Support Standart).  

Předpokládaný objem prací jsou dva man-day měsíčně, a to po dobu 1 roku od podpisu 
Předávacího protokolu dle čl. 3.5. Cena této služby je zahrnuta v ceně díla dle čl. 2.1. 

1.3 Dodáním Software se pro účely této Smlouvy rozumí též jeho doprava do místa provedení díla dle č. 
3.1 této Smlouvy. 

2 CENA 

2.1 Cena za kompletní provedení díla včetně poskytování služby dle čl. 1.2.2 po dobu 1 roku činí 877.710 
Kč bez DPH (slovy: osmsetsedmdesátsedmtisícsedmsetdeset korun českých).  

2.2 Cena stanovená v odst. 2.1 tohoto článku je cenou pevnou, kterou není přípustné změnit. 

2.3 Cena stanovená v odst. 2.1 tohoto článku již zahrnuje veškeré náklady na dopravu do místa 
provedení díla a náklady na provádění díla, a to včetně všech vedlejších výdajů.  

3 DODACÍ PODMÍNKY 

3.1 Místem provedení díla je xxx, a to na adrese xxx, xxx, xxx, xxx.  

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli veškeré doklady vztahující se k Software, 
které jsou nutné k převzetí a užívání Software, ve lhůtě do xxx od podpisu této Smlouvy. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje dodat a implementovat veškeré položky Software v rámci jedné dodávky. 
Částečné dodávky jednotlivých položek Software není objednatel povinen přijmout. 

3.4 Přesný termín provedení díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli e-mailem na adresu xxx a 
telefonicky na čísle xxx nejméně 24 hodin před začátkem provádění díla, v opačném případě není 
objednatel povinen poskytnout zhotoviteli součinnost k provedení díla. 

3.5 O předání a převzetí díla bude oprávněnými osobami smluvních stran vyhotoven Protokol o předání 
a převzetí, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

3.6 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem Protokolu o 
předání a převzetí. 

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Právo vystavit fakturu (daňový doklad) vzniká zhotoviteli v den podpisu Protokolu o předání a 
převzetí oprávněnými osobami smluvních stran.  

mailto:blahovsky.jan@stc.cz
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4.2 Cena stanovená v čl. 2.1 bude uhrazena bezhotovostní platbou na základě faktury (daňového 
dokladu) zhotovitele. Součástí této faktury (daňového dokladu) bude kopie Protokolu o předání a 
převzetí podepsaného oprávněnými osobami smluvních stran. 

4.3 Faktura (daňový doklad) musí minimálně obsahovat:  

- identifikační údaje smluvních stran (tj. jméno, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápise 
v příslušném rejstříku); 

- evidenční číslo Smlouvy; 
- identifikaci platby dle odkazu na příslušný článek této smlouvy; 

a všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a této Smlouvy. 

4.4 Neobsahuje-li faktura (daňový doklad) některou z požadovaných náležitostí, nebo obsahuje-li 
nesprávné cenové údaje, anebo, je-li faktura (daňový doklad) vystavena v rozporu s platebními 
podmínkami, je objednatel oprávněn tuto fakturu (daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. 
V tomto případě je objednatel povinen na fakturu (daňový doklad) nebo v průvodním dopise k ní, 
důvod vrácení označit. Doba splatnosti nové (opravené) faktury (daňového dokladu) začíná znovu 
běžet ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

4.5 Splatnost faktury (daňového dokladu) řádně vystavené zhotovitelem je 30 (slovy: třicet) dnů ode dne 
jeho doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu (daňový doklad) objednateli na e-
mailovou adresu xxx. Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.  

5 VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ DOBA 

5.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí a dále odpovídá za to, že dílo 
bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle technické specifikace.  

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za vady díla v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem převzetí díla objednatelem, tj. dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí dle čl. 3.5.  

5.3 Po dobu trvání záruční doby dle čl. 5.2 se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit veškeré vady díla, a 
to vždy v přiměřené lhůtě dohodnuté smluvními stranami, pro případ, že se smluvní strany 
v konkrétním případě na lhůtě nedohodnou, pak nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 
oznámení o vadách 

5.4 Oznámení o vadách musí objednatel učinit písemnou formou. Objednatel je povinen vadu popsat, 
uvést jak se projevuje. Toto písemné oznámení bude doručeno na emailovou adresu zhotovitele: xxx. 

6 SANKCE 

6.1 V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dodat a implementovat Software v termínu podle čl. 
3.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

6.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 1.2.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý započatý den 
prodlení. 

6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

mailto:podatelna@stc.cz
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6.4 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit jakoukoliv vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. 
5.3 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

6.5 Zaplacením smluvní pokuty resp. úroku z prodlení, není dotčeno právo příslušné smluvní strany na 
náhradu škody, a to i škody přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.  

7 TRVÁNÍ SMLOUVY 

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

7.2 Smluvní strany mají právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou nebo opakovaného, popř. trvajícího neplnění smluvních povinností, přestože 
jedna ze smluvních stran na tyto nedostatky druhou písemně upozornila. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy: 

- v případě, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než třicet (30) 
kalendářních dní oproti termínu sjednanému v čl. 3.2 této Smlouvy a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy objednatele. 

7.4 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od 
Smlouvy zhotoviteli. 

7.5 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a ustanovení týkající 
se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této 
Smlouvy. 

8 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

8.1 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob smluvních stran: 

a) Oprávněnými osobami objednatele jsou: 

xxx, Vedoucí UI ICT, E-mail: xxx, Tel: xxx 

Oprávněnými osobami pro účely podpisu Protokolu o předání a převzetí dle čl. 3.5 jsou 

 xxx, Vedoucí UI ICT, E-mail: xxx, Tel: xxx 

 

b) Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: 

xxx, xxx, E-mail: xxx  

Tel: xxx 

8.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím 
doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží zvláštní plnou mocí udělenou jim k tomu osobami 
oprávněnými jednat navenek za příslušnou smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní 
strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu 
druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. 

mailto:jan.blahovsky@stc.cz
mailto:jan.blahovsky@stc.cz
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8.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. (dále též „Sdělení“) mezi 
smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou smluvní stranou provedeno v písemné 
formě a doručeno druhé smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím 
elektronického podpisu. 

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 
(i) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění zhotovitele; 
 

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínu provedení díla, má zhotovitel povinnost o této 
překážce objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, 
kdy se tato překážka vyskytla. Pokud zhotovitel v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně 
neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, 
zejména nebude mít nárok na jakékoli posunutí terminu provedení díla. 

9.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou nutnou součinnost 
potřebnou při provedení díla podle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 
informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy. 

9.3 Zhotovitel je povinen postupovat při dodávce a implementaci Software s náležitou odbornou péčí a 
podle pokynů objednatele. 

9.4 Vyjma změn oprávněných osob podle článku 8.1 této Smlouvy musí být veškeré změny a doplňky této 
Smlouvy provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

9.5 Tato Smlouva i otázky, které v této smlouvě nejsou upraveny vůbec nebo jen částečně, se budou řídit 
výlučně českým hmotným právem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném 
znění, a vykládat v souladu s ním. 

9.6 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit 
přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní 
strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné 
soudy České republiky. 

9.7 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 
či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení 
této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení 
původnímu a této Smlouvě jako celku. 

9.8 Zhotovitel si je vědom toho, že objednatel je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a že proto Smlouva bude předmětem povinného 
uveřejnění v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

9.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu.  
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9.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Ceny jednotlivých položek Software a jeho implementace 
Příloha č. 2: Vzor Předávacího protokolu 

9.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
ní připojují svoje podpisy. 

V ____________ dne _____________ V Praze dne _________________ 

objednatel: zhotovitel: 

 

________________________________ _________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc Ing. Ivo Musil 

Generální ředitel  předseda představenstva 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  Corpus Solutions a.s.  

 


