SMLOUVA O DÍLO
o implementaci počítačového programu
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Článek I.
Smluvní strany
Kongresové centrum Praha, a.s.
Sídlo:
5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:
630 80 249
DIČ:
CZ63080249
Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou B 3275
Zastoupená:
Roman Raimund Straub, generální ředitel
(dále jen „objednatel“)
a
…………………………………
Sídlo/místo podnikání:
……………………………………
IČO:
……………………
DIČ:
CZ……………….
Zapsaná:
……………………………
Zastoupená:
………………………….
Kontaktní osoba:
……………………….
Bankovní spojení:
………………………….
Číslo účtu:
………………………..
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas
dílo a závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo uhradit zhotoviteli sjednanou
cenu díla.
Dílem se v této smlouvě rozumí dodávka počítačového programu Document
Management System (dále jen „DMS“) objednateli. Součástí dodávky DMS je
provedení předimplementační analýzy procesů a IT prostředí u objednatele,
implementace DMS včetně propojení se stávajícími informačními systémy
objednavatele, konfigurace DMS, vypracování dokumentace interních procesů
objednatele nastavených v rámci DMS, školení uživatelů a poskytnutí licence DMS.
Specifikace DMS vč. požadované funkcionality je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne [•], která byla na
základě výzvy objednatele k podání nabídek ze dne [•] vybrána jako nejvhodnější.
Stávající prostředí informačního systému objednatele, software a hardware, je popsáno
v příloze č. 2 této smlouvy a zhotovitel tímto potvrzuje, že je pro splnění předmětu této
smlouvy vyhovující.
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5. Účelem této smlouvy je dodat a zprovoznit u objednatele počítačový program (software)
umožňující centralizaci práce a ukládání strukturovaného i nestrukturovaného obsahu a
zajištění řízení velkého množství informací souborů a procesů v jednom místě řízení.
Článek III.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bezprostředně po nabytí účinnosti této
smlouvy a provést dílo ve lhůtě do 31.1.2019. Objednatel požaduje, aby DMS bylo
uvedeno do produktivního provozu nejpozději k 1.2.2019.
2. Školení zaměstnanců k používání DMS je zhotovitel povinen realizovat nejpozději do
deseti (10) dnů od předání DMS objednateli.
3. Místem plnění je sídlo objednatele.
Článek IV.
Kupní cena a platební podmínky
1. Celková cena díla činí [•],- Kč bez DPH. Jedná se o cenu konečnou a nejvýše přípustnou.
2. Cena díla zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele spojené s dodáním DMS
objednateli, jakož i odměnu za poskytnutou licenci DMS v rozsahu dle čl. VIII. této
smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že splnění předmětu této smlouvy nebude vyžadovat ze strany
objednatele žádné další výdaje na pořízení software třetích stran nebo upgrade
hardware.
4. Cena díla bude zhotovitelem vyúčtována po předání DMS do produktivního provozu
objednateli. Podkladem pro vyúčtování bude předávací protokol podepsaný oběma
smluvními stranami.
5. Cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po
převzetí díla objednatelem. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat
náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a odkaz
na tuto smlouvu (číslo smlouvy objednatele).
6. Zhotovitel je povinen přiložit k daňovému dokladu kopii oboustranně podepsaného
předávacího protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti ceny díla v délce 30 kalendářních dnů ode
dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání daňového dokladu.
8. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání částky z bankovního účtu
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti
ceny díla, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla.
Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti ceny díla v délce
třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti ceny díla vrátit bez zaplacení
daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li
tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury 30 kalendářních dnů.
10. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona o
dani z přidané hodnoty, splňuje veškeré podmínky uvedené v § 109 zákona o dani z
přidané hodnoty, tj. že z jeho strany nedošlo k porušení jakékoliv povinnosti stanovené
zákonem o dani z přidané hodnoty, která by mohla vést k ručení objednatele za
nezaplacenou daň.
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11. Veškeré platby uskutečněné podle této smlouvy objednatelem ve prospěch zhotovitele
budou provedeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, který je
registrován správcem daně ve smyslu § 109 zákona o dani z přidané hodnoty.
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Článek V.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli za prodlení s předáním díla a/nebo s
odstraněním vady díla ve sjednaném termínu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každý, byť i započatý, den prodlení.
Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli za prodlení s úhradou ceny díla smluvní
pokutu 0,2% z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok smluvních stran na náhradu
škody ani povinnost zhotovitele řádně provést dílo.
Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje:
a) zjištění objednatele, kdykoli během provádění díla, okolností důvodně
nasvědčujících, že dílo nebude dokončeno včas nebo v požadované kvalitě;
b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než dva (2) týdny oproti sjednané lhůtě;
c) dodání díla s vadami bránícími nasazení díla do produktivního provozu; nebo
d) neodstranění vytčených vad díla ve sjednané lhůtě, ani dodatečné přiměřené lhůtě.
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) vůči zhotoviteli probíhá exekuční řízení; nebo
d) zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu
delší než šedesát (60) kalendářních dní.
Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká nároku na náhradu škody a/nebo úhradu smluvní pokuty.
Článek VI.
Součinnost a vzájemná spolupráce
Objednatel i zhotovitel se zavazují poskytovat druhé smluvní straně při provádění díla
nezbytnou součinnost.
Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat a konzultovat průběh provádění díla
zhotovitelem a vyžádat si za tím účelem veškeré podklady a informace.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou pečlivostí a
starostlivostí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy,
podmínky této smlouvy a pokyny objednatele.
Osobou oprávněnou za objednatele převzít dílo je: [•].

Článek VII.
Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za vady DMS v souladu s příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku o smlouvě o dílo, není-li dále stanoveno jinak.
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2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí nastavení DMS zhotovitelem odchylně od
požadavků dle této smlouvy, zejména její přílohy č. 1.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání dvanácti (12) měsíců
s tím, že nejméně po tuto dobu bude DMS způsobilé pro použití ke smluvenému účelu,
zachová si smluvené vlastnosti a funkcionalitu, bezporuchový provoz a integritu dat.
4. Vady díla vytčené objednatelem zhotoviteli během záruky je zhotovitel povinen
odstranit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady. Reklamace musí mít písemnou
formu a musí být srozumitelně popsáno, jak se vada projevuje.
5. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
6. Kontaktní místo pro nahlášení vad díla: [•].
Článek VIII.
Licenční ujednání
1. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva užít DMS za
těchto podmínek:
a) bez omezení času a místa;
b) ke všem způsobům užití odpovídajícím účelu DMS;
c) pro [min. 100] uživatelů současně využívajících DMS;
d) v nevýhradní formě;
e) s možností udělení podlicence třetí osobě, vůči níž je Objednatel v postavení
„skutečného majitele“ ve smyslu § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb.,
v platném znění;
f) s možností prezentovat DMS pod hlavičkou objednatele (např. ve výstupech).
2. Zhotovitel prohlašuje, že DMS je chráněn autorským právem a je dílem
zaměstnaneckým ve smyslu § 58 autorského zákona, k němuž zhotovitel vykonává
veškerá majetková autorská práva, tudíž je oprávněn poskytnout bez omezení licenci
objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2374 občanského zákoníku se neuplatní.
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Článek IX.
Ochrana informací, mlčenlivost
Za důvěrné se považují zejména všechny informace, které jsou a nebo by mohly být
součástí obchodního tajemství, tj. nejenom popisy nebo části popisů technologických
procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty,
smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny
další informace, jejichž zveřejnění by mohlo způsobit škodu či být na újmu.
Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby jejich zaměstnanci či jiné osoby, které pro ně
vykonávají činnost, zachovaly mlčenlivost o všech informacích, s nimiž přijdou do
styku v rámci plnění dle této smlouvy, nebo které byly některou smluvní stranou
označeny za důvěrné (vše dále jen „důvěrné informace“).
Důvěrné informace mohou být smluvními stranami použity výhradně k plnění této
smlouvy.
Obě smluvní strany se zavazují nezveřejňovat žádným způsobem důvěrné informace
druhé smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a
zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit
předmět této smlouvy. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace
druhé strany jinak než za účelem plnění této smlouvy.
Stránka 4 z 5

5. Smluvní strany se zavazují učinit opatření k ochraně důvěrných informací. Smluvní
strany nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužijí
ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužijí.
6. Důvěrnými informace nejsou informace, které se staly obecně známými za
předpokladu, že se tak nestalo porušením některé povinnosti vyplývající z této smlouvy,
nebo o kterých tak stanoví zákon. Zpřístupnění informací je možné vždy jen
v nezbytném rozsahu.
7. Smluvní strany jsou povinny zajistit, že nebudou neoprávněně pořizovány kopie
důvěrných informací, a nebudou zjišťovány informace, které nejsou nezbytně nutné ke
splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují chránit osobní údaje. Pokud se smluvní strany v rámci plnění
dle této smlouvy dostanou do kontaktu s osobními údaji, jsou povinny je ochraňovat a
nakládat s nimi plně v soulad s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení této
smlouvy.
9. Smluvní strany se zavazují pro případ, že se v průběhu plnění dle této smlouvy dostanou
do kontaktu s údaji druhé smluvní strany vyplývajícími z její provozní činnosti, tyto
údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit, neztratit či
neznehodnotit.
10. Smluvní strany souhlasí s poskytováním základních informací podle zákona č.
106/1999 Sb., pokud tyto nepodléhají průmyslovému tajemství a skutečnostem
vyplývajícím z ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a Obecného nařízení
EU (GDPR).
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Článek X.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb.). Uveřejnění
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v
souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy
v České republice, konkrétně Obvodním soudem pro Prahu 1, dle výslovné dohody
smluvních stran.
Každá ze smluvních stran bere na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této
smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne _______ 2018

Praze dne ________ 2018

______________________

______________________
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