Návrh smlouvy o dílo
Smluvní strany:
[NÁZEV / JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
se sídlem / místem podnikání [•]
IČO/DIČ: [•]
zápis ve veřejném rejstříku vedeném [•] soudem v [•], sp. zn. [•]
zastoupen [•]
(dále jen „zhotovitel“)
a
Česká republika – Národní archiv
IČ: 70979821
se sídlem: Archivní 4, 149 00 Praha 4
zastoupený ředitelkou PhDr. Evou Drašarovou, CSc.
kontaktní údaje: ……………………..
(dále jen „objednatel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:
I.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, s nejvyšší odbornou péčí
a v nejvyšší jakosti pro objednatele dílo, které spočívá zejména ve vytvoření počítačového
programu „Archivní portál“ (dále jen „Software“), v jeho implementaci (vč. analýzy
požadavků objednatele, návrhu informačního systému a iniciačního naplnění daty)
a v souvisejících činnostech blíže specifikovaných v Zadávací dokumentaci „NDA,
zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu“ ze dne [•] (viz příloha č. 1) a nabídky
zhotovitele ze dne [•] (viz příloha č. 2). Tyto dokumenty a specifikace díla v nich uvedené
tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
II.
Provádění díla
1. Místem provedení díla je sídlo Národního archivu.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel podle pokynů objednatele a podle standardů
v oboru informačních technologií, vč. českých a evropských technických norem. Je-li
pokyn nevhodný, zhotovitel objednatele upozorní, nemá však nárok na náhradu nákladů
spojených s přerušením provádění díla v této souvislosti.
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3. Bude-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, poskytne mu k tomu zhotovitel
písemně přiměřenou lhůtu. Uplyne-li marně, bude mít zhotovitel právo odstoupit od
smlouvy (čl. VI.), jestliže objednatele po uplynutí lhůty opakovaně písemně vyzval
k poskytnutí součinnosti a poskytl mu dodatečnou přiměřenou lhůtu, jež rovněž marně
uplynula, nebude však oprávněn zajistit si náhradní plnění na účet objednatele bez
výslovného písemného svolení objednatele.
4. Před dokončením díla bude předvedena způsobilost Software sloužit jeho účelu, a to jeho
pilotním (testovacím) provozem dle vzájemně schválených testovacích scénářů za účasti
objednatele (k účasti je povinen objednatele včas přizvat). Zhotovitel je povinen dovést
dílo do fáze spuštění pilotního provozu do tří měsíců od uzavření této smlouvy. Pilotní
provoz bude prováděn nejvýše dva měsíce, během nichž je zhotovitel povinen zjišťovat a
odstraňovat chyby Software za součinnosti objednatele poskytnuté ve vyžádaném rozsahu.
Dílo je dokončeno předvedením Software po skončení pilotního provozu, za nezbytné
účasti objednatele a ve vhodný pracovní den vzájemně sjednaný (nedojde-li k dohodě na
dnu předvedení, pak den určený objednatelem). K předvedení Software a tím i dokončení
díla tedy musí dojít nejpozději do pěti měsíců od uzavření této smlouvy; tím není dotčeno
trvání dalších povinností zhotovitele (školení atd. – viz níže).
5. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby došlo k předvedení Software do pěti měsíců od
uzavření této smlouvy. Prodlení zhotovitele delší než 30 dní je považováno za podstatné
porušení této smlouvy.
6. Software bude předán na hmotných nosičích nebo dálkovým přístupem. O předání bude
sepsán protokol. V případě předání dálkovým přístupem je k řádnému předání v každém
případě nutné potvrzení objednatele o skutečném přijetí Software na straně objednatele.
7. Software musí být předán společně s veškerou dokumentací (čl. VIII), strojovými
a zdrojovými kódy a v takovém stavu, aby bylo možné bez obtíží přenechat správu
informačního systému, vč. Software, třetí osobě (v případě užití technických prostředků
ochrany, k čemuž je zhotovitel oprávněn pouze se souhlasem objednatele, musí mít
objednatel k dispozici nástroje k jejich vyřazení); v případě potřeby je zhotovitel povinen
poskytnout takové třetí osobě nezbytnou součinnost, informace a vysvětlení v přiměřeném
rozsahu, a to i po zániku této smlouvy. To nevylučuje sjednání dohody o správě se
zhotovitelem.
8. Objednatel není povinen převzít vadné dílo, byť trpí toliko vadami, které představují
nepodstatné porušení smlouvy.
III.
Cena za dílo
1. Cena za dílo je sjednána v celkové výši [•] bez DPH.
2. Z celkové ceny dle odst. 1 se rozumí:
a) Odměnou za návrh informačního systému: [•] bez DPH.
b) Odměnou za vytvoření Software (programovací práce): [•] bez DPH.
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c) Odměnou za poskytnutí (pod)licence (příp. postoupení licence) k užití počítačových
programů třetích stran: [•] bez DPH.
d) Odměnou za poskytnutí (pod)licence k Software: [•] bez DPH.
e) Odměnou za vytvoření dokumentace (jak je definována níže) a poskytnutí licence
k jejímu užití: [•] bez DPH (z toho 50 % se rozumí odměnou za vytvoření dokumentace
a 50 % odměnou za poskytnutí licence).
f) Odměnou za provedení a přípravu školení: [•] bez DPH (z toho 75 % se rozumí
odměnou za provedení a přípravu školení a 25 % odměnou za poskytnutí licence).
3. Zhotovitel je povinen vystavit na cenu řádný daňový doklad se splatností 30 dnů od
doručení objednateli. Daňový doklad lze vystavit teprve po dokončení díla, vyjma části
odpovídající provedení a přípravě školení dle odst. 2 písm. f), na kterou bude daňový
doklad vystaven teprve po provedení školení.
4. Je-li zhotovitel plátce DPH a stanoví-li tak daňové předpisy, přičte k ceně DPH v zákonem
stanovené sazbě.
5. Zhotovitel se vzdává práva žádat zvýšení ceny nebo zrušení smlouvy v případě změny
nebo vzniku nepředvídatelných okolností po uzavření této smlouvy.
IV.
Platební podmínky
1. Objednatel je povinen zaplatit cenu dle čl. III. ve lhůtě splatnosti řádného daňového
dokladu (dokladů) vystaveného zhotovitelem v souladu s čl. III. této smlouvy.
2. Zhotovitel nemá nárok na platbu zálohy nebo části odměny předem bez ohledu na
vynaložené náklady.
V.
Záruka a odpovědnost za vady
1.

Na jakost díla poskytuje zhotovitel záruku dvou let. Po dobu trvání záruční doby je
zhotovitel povinen bezúplatně a vždy bezodkladně k výzvě objednatele odstranit vady díla,
zejména chyby Software. Po dobu trvání záruky je zhotovitel povinen informovat
objednatele o změně svých kontaktních údajů a je povinen umožnit hlášení potřeby
odstranění závad prostředky dálkové komunikace, přinejmenším v pracovních dnech
v běžné pracovní době.

2.

Plnění zhotovitele nesmí vykazovat právní vady, přičemž nutno vycházet z toho, že
výsledek činnosti zhotovitele může být objednatelem použit kdekoli na světě.

3.

Objednatel, byť by dílo převzal bez výhrad, je oprávněn vytknout zjevné vady kdykoli do
šesti měsíců od převzetí, a vady skryté bez zbytečného odkladu poté, co se projeví,
nejpozději však do dvou let od převzetí díla. Právní vady lze vytknout kdykoli.

4.

Zhotovitel je povinen odčinit majetkovou i nemajetkovou újmu, kterou porušením svých
povinností objednateli způsobí.
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VI.
Odstoupení od smlouvy
1. Poruší-li zhotovitel některou z povinností stanovených v této smlouvě nebo zjistí-li
objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti při provádění díla, má objednatel právo
od této smlouvy bez dalšího odstoupit, může však předtím poskytnout lhůtu k nápravě.
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva zrušuje od počátku v celém rozsahu; objednatel
však může určit, že platná a účinná zůstávají ustanovení o poskytnutí licence (čl. IX.) s tím,
že licenční oprávnění se v takovém případě vztahují na již provedenou část díla.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na poměrnou část ceny
díla v závislosti na rozsahu již provedeného díla, nemá však nárok na poměrnou část
licenční odměny, ledaže zůstanou ustanovení o poskytnutí licence platná a účinná.
3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy podle zákona, jestliže to smlouva nevylučuje.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy nebo v případě zmaření díla objednatelem
má zhotovitel na poměrnou část ceny díla v závislosti na rozsahu již provedeného díla,
nemá však nárok na poměrnou část licenční odměny ani nárok na náhradu škody, ledaže
došlo k odstoupení pro úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy objednatelem.
4. Zhotovitel se vzdává práva na odstoupení od licenčního ujednání pro nedostatečné využití
licence objednatelem.
VII.
Smluvní sankce
1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok
z prodlení ve výši 0,025 % denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05 % za každý
další den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla sjednávají smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 605 Kč za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 1.210 Kč za každý další den
prodlení. Právo na plnou náhradu újmy vedle smluvní pokuty tím není dotčeno.
3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost vypořádat v potřebném rozsahu práva
podle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500.000
Kč. Právo na plnou náhradu újmy vedle smluvní pokuty tím není dotčeno.
VIII.
Související plnění
1. Společně se Software je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci zahrnující
kompletní dokumentaci systému (zejména popis architektury/designu Software, zahrnující
vztahy k prostředí a principy stavby použité v Software, informace o hardwarových
požadavcích pro užívání Software apod.), uživatelskou příručku a administrátorskou
příručku.
2. Po předání díla (příp. dle dohody s objednatelem již dříve, zejm. během testovacího –
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pilotního provozu Software) je zhotovitel povinen na výzvu objednatele v sídle Národního
archivu:
a) Proškolit k Software obsluhu portálu (správce) v potřebném rozsahu, nejméně však 6
hodin.
b) Proškolit školitele, kteří budou vést školení uživatelů portálu (původce, archiváře,
zaměstnance veřejné správy, badatelskou veřejnost), v potřebném rozsahu, nejméně
však 16 hodin.
c) Připravit podklady ke školením uživatelů portálu (osnovy, učební materiály apod.).
Smluvní strany můžou vzájemnou dohodou upřesnit termíny a místa plnění dle tohoto
článku.
IX.
Vlastnické právo a práva k duševnímu vlastnictví
1. Vlastnické právo k věcem, tvořícím předmět díla, nabývá objednatel předáním.
2. Předmět díla tvoří mimo jiné předměty ochrany podle autorského zákona, zejména:
a) Software jakožto zhotovitelem nově vyvíjený počítačový program.
b) Pre-existentní knihovny a další počítačové programy použité při vývoji Software.
c) Související plnění, které může být předmětem ochrany podle práva autorského, ať již
jako dílo výtvarné (grafické řešení uživatelského rozhraní) či literární (osnovy, učební
materiály, jakož i dokumentace a další podklady podle čl. VIII.).
3. Zhotovitel je povinen vypořádat v potřebném rozsahu práva k veškerým předmětům
ochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět díla a budou předávány
objednateli.
a) Ve vztahu k Software je zhotovitel povinen uzavřít se všemi programátory podílejícími
se na vývoji a vytváření Software, vč. jeho úprav po předání, pracovní či jiné smlouvy,
na základě kterých se stane vykonavatelem majetkových práv autorských k Software
s právem postoupení práva výkonu majetkových práv autorských.
b) Ve vztahu k pre-existentním počítačovým programům je zhotovitel povinen vypořádat
práva v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby je mohl poskytnout objednateli
nebo aby mohl objednateli umožnit přímé uzavření licenční smlouvy, s tím, že takové
užití nebo licence již nebude objednateli majitelem práv nikdy v budoucnu nijak
zpoplatněna. Před použitím jednotlivých pre-existentních počítačových programů je
zhotovitel povinen nechat objednatele schválit licenční podmínky jejich užití, upozornit
jej na omezení vyplývající z licenčních podmínek, a v případě neschválení (k čemuž
má objednatel právo dle své volné úvahy) není zhotovitel oprávněn takový program
použít. Zhotovitel není oprávněn použít takový tzv. svobodný software, jehož
začleněním do Softwaru by Software ztratil svůj proprietární charakter (tj. jestliže by
podle licenčních podmínek takového svobodného softwaru jeho začleněním do
Software došlo k povinnosti zpřístupnit Software pod tzv. svobodnou licencí).
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c) Ve vztahu k souvisejícímu plnění dle odst. 2 písm. c) (jinému, než počítačový
program) je zhotovitel povinen uzavřít se všemi autory podílejícími se na vytváření
takového obsahu buď pracovní smlouvy, na jejichž základě se stane vykonavatelem
majetkových práv autorských, nebo licenční smlouvy, jimiž nabude nevýhradní
neomezené oprávnění k užití výsledků jejich tvůrčí činnosti všemi způsoby i po
zpracování nebo zařazení do souboru či audiovizuálního díla s právem poskytnutí
podlicence nebo postoupení licence a bez povinnosti licenci využít.
4. Je-li součástí souvisejícího plnění dle odst. 2 písm. c) zvukový nebo zvukově obrazový
záznam, je objednatel od počátku nositelem práv výrobce k takovému záznamu.
5. S účinky okamžikem vytvořením Software poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění
(licenci) užít Software (nebo jeho část) všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné změně,
vč. práva Software dokončit, či po zařazení do souboru nebo audiovizuálního díla, po
spojení s jinými díly a prvky či po změně nebo překladu názvu Software a v jakékoli formě
(zdrojový nebo strojový kód, uživatelské rozhraní). Oprávnění se poskytuje jako
neomezené (bez ohledu na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná
omezení). Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a zhotovitel není oprávněn poskytnout
Software jiné osobě. Licence se vztahuje též na takové úpravy Software, k nimž dojde po
předání díla, zejména v rámci záručního servisu.
6. Ve vztahu k pre-existentním dílům postupuje zhotovitel objednateli nabytou nevýhradní
(pod)licenci k jejich užití nebo, jestliže to licenční podmínky neumožňují, poskytuje
objednateli nevýhradní podlicenci k užití v nejširším možném rozsahu dle schválených
licenčních podmínek. Jestliže ani to licenční podmínky neumožňují, zprostředkuje či jinak
zajistí uzavření licenční smlouvy mezi objednatelem a majitelem práv (např. akceptací
licenčních podmínek při instalaci), odpovídá však za to, že taková licence bude bezúplatná
a že nebude časově omezená. Na to musí objednatele předem upozornit. Současně platí, že
zhotovitel může užít pouze takové počítačové programy třetích osob, jejichž užití, správu
nebo adaptaci může (pro objednatele) provádět i třetí osoba, nejen zhotovitel.
7. Ve vztahu k plnění dle odst. 2 písm. c), jakož i k jakýmkoli dalším výsledkům tvůrčí
činnosti tvořícím součást plnění zhotovitele podle této smlouvy, poskytuje zhotovitel
objednateli okamžikem jejich předání oprávnění (licenci, resp. podlicenci dle okolností)
k užití zcela nebo zčásti všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné změně, vč. práva
dokončení, zpracování nebo změny (vč. změny titulu) a včetně práva zařazení do souboru
nebo audiovizuálního díla nebo spojení s jinými díly a prvky. Oprávnění se poskytuje jako
neomezené (bez ohledu na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná
omezení). Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a zhotovitel není oprávněn poskytnout
takové plnění jiné osobě. Licence se vztahuje též na takové úpravy, k nimž dojde po
předání díla, zejména v rámci záručního servisu.
8. Objednatel je oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či bezúplatně poskytnout podlicenčně
(a to i opakovaně) nebo získanou licenci postoupit třetí osobě. Veškeré osoby odvozující
své oprávnění od objednatele budou oprávněny dále poskytovat podlicence nebo
postupovat licence, a to bez omezení licenčního řetězce. Objednatel není povinen nabytá
oprávnění využít.
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9. Zhotovitel není oprávněn používat řešení, která by mohla zasáhnout do patentové ochrany
třetích stran, leda taková práva vypořádá a v potřebném rozsahu bez další odměny
poskytne objednateli obdobně jako u pre-existentních děl dle odst. 6.
10. Smluvní strany se dohodly na smlouvě o smlouvě budoucí, na základě které má objednatel
právo vyzvat zhotovitele k uzavření smlouvy, kterou zhotovitel bezúplatně postoupí
objednateli právo výkonu majetkových práv autorských k Software a k plnění dle odst. 2
písm. c) a ve vztahu k takovému plnění dle odst. 2 písm. c), u něhož není zhotovitel
vykonavatelem majetkových práv autorských, postoupí objednateli nabyté licence. Právo
na uzavření této smlouvy má pouze objednatel a výzvu podle první věty může učinit pouze,
pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurs (příp.
obdobný institut dle cizího práva nebo pozdější právní úpravy); právo na uzavření smlouvy
trvá po celou dobu trvání práv poskytovaných podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen
zdržet se kroků, které by tuto dohodu mařily, zejména se zhotoviteli zapovídá postupovat
právo výkonu majetkových práv autorských k Software a k plnění dle odst. 2 písm. c)
anebo postupovat licence k takovému plnění bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.
X.
Jiná ujednání
1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle Zákona o finanční kontrole provedly
finanční kontrolu závazkových vztahů vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
při výkonu finanční kontroly spolupůsobit.
2. Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení
Komise č. 1828/2006 a plnit povinnosti v souvislosti s odpovědnosti příjemců, pokud jde
o informační a propagační opatření pro veřejnost. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby
povinnosti dle předchozí věty plnili také jeho partneři a subdodavatelé podílející se na
zhotovení Díla, zejména je povinen dodržovat pravidla publicity daná výzvou č. 10
Integrovaného operačního programu.
3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této
smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady č. 1083/2006,
a to minimálně do konce roku 2021, pokud v příslušných právních předpisech není
stanovena delší lhůta. Každý účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt
Integrovaného operačního programu a musí být označen číslem projektu.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s prováděním Díla díla dle této
Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny díla popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností
vyplývajících z podmínek programu Integrovaného operačního programu, poskytovat
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům, nebo zmocněncům pověřených
orgánů (Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva pro
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místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu NDA a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost a umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s Projektem
NDA.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat naprostou mlčenlivost a důvěrnost o datech, s nimiž přijde
do styku, zavazuje se je nezpřístupňovat jiným osobám ani je neužívat pro sebe nebo pro
jiné, a je povinen zajistit totéž u svých zaměstnanců a dodavatelů.
XI.
Ustanovení závěrečná
1. Tato smlouva, včetně příloh a dokumentů, na které odkazuje, představuje úplné ujednání
stran ohledně jejího obsahu a nahrazuje všechna předchozí jednání a výměny návrhů a
informací mezi stranami v souvislosti s obsahem a vyjednáváním této smlouvy.
2. Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami. Povinnost písemné formy se vztahuje i na dohodu o změně povinné formy.
Objednatel může namítat neplatnost dodatku pro nedostatek formy, i když již bylo
započato s jeho plněním. Strany nečiní žádných vedlejších ústních ujednání ani příslibů.
3. Jakékoli vzdání se práva nebo nevymáhání plnění povinnosti druhé strany podle této
smlouvy nezbavuje příslušnou stranu práva domáhat se splnění této smlouvy v ostatním
rozsahu a uplatnit v té souvislosti všechna svá práva. Ustanovení o náhradě újmy
a o smluvních pokutách přetrvají zánik této smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí českým právem a případné spory z ní budou rozhodovat výlučně
české soudy s místní příslušností soudu stanoveného podle sídla Národního archivu.
5. Tato smlouva se stává účinnou okamžikem podpisu oběma stranami a v případě, že není
podepisována mezi přítomnými, vrácením podepsaného stejnopisu smlouvy té straně, která
smlouvu podepsala jako první.
6. Odpověď zhotovitele na nabídku k uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou se
považuje vždy za novou nabídku.
7. Tato smlouva se co do licenčních ujednání uzavírá na dobu určitou – na celou dobu trvání
poskytovaných práv. Ohledně ostatních povinností je sjednána jiná doba trvání.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou identických stejnopisech v českém jazyce
podepsaných oběma stranami a majících sílu originálu, z nichž po jednom obdrží každá
strana.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy uvedené níže. Nejsou-li přiloženy, nemá to
vliv na platnost smlouvy jako celku, ani to není odkládací podmínkou platnosti smlouvy;
v takovém případě platí, že strany na obsah těchto dokumentů, jenž je jim znám, toliko
odkazují.
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V Praze, dne __________

V _________, dne __________

___________________________
za Národní archiv
Jméno:
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Funkce:
ředitelka

___________________________
za ZHOTOVITELE
Jméno:
Funkce:

Přílohy:
1) Zadávací dokumentace
2) Nabídka
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