
Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito smluvními 

stranami: 

 

Městská část Praha 3 

se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 

IČO: 00063517 

zastoupená starostou Mgr. Alexanderem Bellu 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Ernst & Young, s.r.o. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 

IČO: 26705338 

zastoupená Ing. Josefem Severou 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Objednatel v souladu se svou povinností dle § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze péče o potřeby svých občanů schválil usnesení Zastupitelstva městské části 

Praha 3 č. 202 ze dne 21. 6. 2016 o koncepci Praha 3 na cestě ke Smart City.  

 

2. Účelem této smlouvy je realizace projektu „Rodinný asistent – péče o seniory“, jehož cílem 

je vyhodnocení a výběr nejvhodnějšího systému vzdálené péče a zajištění jeho pilotního 

provozu včetně závěrečného vyhodnocení (dále jen „projekt“). 

 

II. 

Základní ustanovení 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci projektu za 

podmínek dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedený projekt zaplatit 

zhotoviteli odměnu specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

 

III. 

Projekt 

Realizace projektu zahrnuje chronologicky řazeno: 

a) definování cílové skupiny zejména z řad seniorů a případně chronicky nemocných 

občanů Prahy 3; 

b) provedení úvodní analýzy poskytující přehled současného stavu řešení a nejlepší praxe 

v oblasti inovativního a vzdáleného dohledu a péče o cílovou skupinu s doporučením 

optimálního řešení v podmínkách objednatele; 



c) navržení zabezpečení datových aspektů projektu (např. nastavení rozsahu sběru dat 

v rámci projektu, nastavení přenosu, uložení a zpracování dat) a provedení analýzy s tím 

souvisejících právních aspektů; 

d) výběr a oslovování konkrétních představitelů cílové skupiny. Zhotovitel zajistí alespoň 

25 představitelů cílové skupiny pro pilotní provoz projektu. Zhotovitel bude 

s objednatelem při výběru představitelů cílové skupiny spolupracovat dle jeho pokynů 

a poskytovat mu informace o vybraných osobách, avšak při současném dodržení 

právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů; 

e) zajištění nejvhodnějšího technologického řešení inovativního a vzdáleného dohledu 

péče dle úvodní analýzy v počtu odpovídajícímu účastníkům pilotního provozu, a to na 

dobu pilotního provozu projektu; 

f) zajištění samotného pilotního provozu projektu dle úvodní analýzy a při současném 

zabezpečení datových aspektů projektu dle návrhu, a to v souladu s příslušnými 

právními předpisy; 

g) provedení závěrečného vyhodnocení uživatelské zkušenosti a spokojenosti na základě 

kvalitativních a kvantitativních dat (dále jen „závěrečná zpráva“). Závěrečná zpráva 

bude obsahovat shrnutí průběhu projektu z hlediska přípravy, implementace a provozu 

a doporučení pro další kroky v návaznosti na pilotní projekt inovativního a vzdáleného 

dohledu a péče, analýzu „absorpční kapacity“ cílové skupiny, jakož i doporučení pro 

další rozvoj projektu. Závěrečnou zprávu předá zhotovitel objednateli v listinné podobě. 

 

Postup při realizaci bodů a) až e) zhotovitel projedná s objednatelem. S realizací bodů a) až e) 

zhotovitel započne až po písemném odsouhlasení postupu realizace každého z bodů 

objednatelem.   

 

IV. 

Čas plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo po etapách v následujících termínech: 

 

první etapa  

(písm. a) – e) čl. III této smlouvy)   do 3 měsíců od uzavření této smlouvy 

       

 

druhá etapa  

(písm. f) čl. III. této smlouvy)   po dobu 5 měsíců od zahájení této etapy 

 

třetí etapa  

(písm. g) čl. III této smlouvy)   do 1 měsíce od konce druhé etapy 

  

 

 

 

 

V. 



Odměna 

1. Za řádně provedený projekt zaplatí objednatel zhotoviteli odměnu, která se skládá z částky 

ve výši 435.000,- Kč (bez DPH) a, je-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

plátcem DPH, z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

 

2. Odměna je splatná na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání závěrečné 

zprávy objednateli. 

 

3. Je-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH, je povinen ve faktuře 

za účelem provedení úhrady faktur uvést číslo svého bankovního účtu, které sdělil registru 

plátců a identifikovaných osob zveřejněnému správcem daně (dále jen „registr“), a označil 

jej jako účet pro ekonomickou činnost určený ke zveřejnění. Dále se zhotovitel zavazuje 

toto číslo bankovního účtu udržovat po celou dobu smluvního vztahu v registru jako 

aktuální, resp. nebude k datu úhrady faktury vyžadovat po objednateli úhradu na jiné číslo 

bankovního účtu. Nahradí-li zhotovitel číslo bankovního účtu uvedené v registru jiným 

číslem bankovního účtu, uvědomí o tom současně objednatele, a to průkazným způsobem 

(kopií dokladu o oznámení změny účtu v registru). 

 

4. V případě, že se číslo bankovního účtu uvedené zhotovitelem na faktuře nebude k datu 

úhrady shodovat s číslem bankovního účtu uvedeným v registru, je objednatel oprávněn 

odvést DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu 

(správci daně) a zhotoviteli uhradit pouze základ daně. Objednatel odvede částku DPH z 

uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) 

vždy, když bude tuzemský zhotovitel - plátce DPH požadovat úhradu na číslo bankovního 

účtu v zahraničí, nebo bude k datu zdanitelného plnění uveden v registru jako nespolehlivý 

plátce. 

 

5. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele na zaplacení části ceny 

díla odpovídající DPH vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další 

ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zhotovitel neprodleně písemně objednateli oznámí, zda 

takto provedená platba je evidována jeho správcem daně. 

 

 

VI. 

Další ujednání 

1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit třetím 

osobám jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou za objednatelem na základě této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel postupuje při plnění projektu samostatně. Je povinen objednatele průběžně 

informovat o průběhu prací a řídit se jeho případnými pokyny. Zhotovitel upozorní 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjevně nesprávný pokyn, který mu objednatel dal a 

poučí objednatele o možných následcích dodržení tohoto pokynu. Takový pokyn zhotovitel 

přesto splní, trvá-li na něm objednatel i po upozornění dle předchozí věty. 



 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy a 

zhotovitele je k tomu objednateli povinen poskytnout potřebnou součinnost.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti dle této smlouvy postupovat v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

 

5. Projekt ani samotný pilotní provoz projektu nemá za cíl nahradit profesionální lékařskou a 

zdravotnickou pomoc. Zhotovitel neodpovídá za jakoukoliv újmu, která by mohla 

představitelům cílové skupiny uvedeným v čl. III, bod d) výše vzniknout. Zhotovitel 

zejména neodpovídá za jakékoliv zdravotní problémy či komplikace, zhoršení zdravotního 

stavu či úmrtí těchto představitelů. Objednatel je zároveň povinen tyto představitele 

upozornit na skutečnost, že se pilotního provozu projektu účastní na vlastní odpovědnost.  

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit jen dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku. 

 

2. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 

smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části 

Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v 

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

 

 

v Praze dne         v Praze dne 13.11.2018 

 

 

 

 

________________        ________________ 

Mgr. Alexander Bellu        Ing. Josef Severa 

starosta městské části        Prokurista 


