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Výtisk číslo :  1, 2, 3, 4, 5 

Počet stran :   7 

Přílohy :  2 

 
SMLOUVA O DÍLO 

       

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v 
platném znění a zák. č. 121/2000 Sb. Autorský zákon ve znění pozdějších předpisů níže 
uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
Objednatel: 

Obchodní jméno:  Drážní ú řad 

Sídlo:    Wilsonova 300/8, Praha – Vinohrady 

Jménem objednatele jedná:  Ing. Jiří Kolář, Ph.D, ředitel 

IČ:                          61379425 

DIČ:                         CZ61379425  

 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    

Obchodní jméno:      GORDIC spol. s r. o. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Brně, oddíl C, vložka 9313 

Sídlo:    Erbenova 4, 586 01 Jihlava 

Jménem společnosti jedná: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel 

IČ:        47903783          

DIČ:          CZ47903783    

kontaktní osoba:   Tomáš Roh, 731 155 522, tomas_roh@gordic.cz 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

 
takto: 



S t r á n k a  2 | 7 
 

 

1. PREAMBULE 

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je společností řádně založenou a existující v souladu s 
právním řádem České republiky a jakožto takový má právo tuto smlouvu uzavřít.  

1.2. Zhotovitel respektuje všechny podmínky zadání ze zadávací dokumentace 
z veřejného výběrového řízení „Rozšíření systému GINIS “. 

1.3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, pod názvem „Rozšíření systému GINIS “. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dodat 
Objednateli programové produkty specifikované v příloze č.1 této smlouvy (dále 
jen „dílo"). 

2.2. Dílem se rozumí instalace, konfigurace a zprovoznění produktů u Objednatele.   

2.3. Dílo bude realizováno jako rozšíření stávajícího informačního systému GINIS 
Objednatele. 

2.4. Odstavce 2.2. a 2.3. této smlouvy se nevztahují k dodávce položky „Windows 
Server 2012 Standard R2“ uvedené v části „2. Předmět veřejné zakázky“ 
veřejného výběrového řízení „Rozšíření systému GINIS “. K této položce budou 
Zhotovitelem dodány pouze licence. 

2.5. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po 
něm lze oprávněně požadovat a která je potřebná ke splnění závazků 
Zhotovitele vyplývajících pro něj z ustanovení této smlouvy.  

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za plnění předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2 - „Předmět smlouvy“ této 
smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 
Sb. v platném znění ve výši 561.001,- Kč včetně DPH  

3.2. Tato cena je stanovena jako maximální, pevná a nejvýše přípustná, kdy jakékoli 
změny nákladů se ve výši koncové ceny neprojeví. 

3.3. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady, poplatky a práce, které jsou 
potřebné ke splnění předmětu poptávky. Součástí této ceny jsou i práce blíže 
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení předmětu 
plnění a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo 
mohl vědět. 

3.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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3.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle 
ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

3.6. Platba ceny předmětu plnění bude provedena na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem nejdříve v den předání a převzetí předmětu plnění, 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho předání a převzetí. Doba splatnosti 
daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli. 

3.7. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. 

4. TERMÍN A PLNĚNÍ. 

4.1. Místem plnění jsou prostory sídla Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, Praha – 
Vinohrady 

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo předá nejpozději do 30-ti pracovních dnů od 
podpisu smlouvy oběma stranami. 

4.3. Zhotovitel je seznámen, že Objednatel má právo předmět plnění neakceptovat 
v případě, že realizované řešení neodpovídá plně zadávacím podmínkám 
Objednatele a nabízeným parametrům technického řešení, které uchazeč 
nabídl v nabídce. Důvody neakceptace a odmítnutí převzetí plnění od 
Zhotovitele budou Objednatelem přesně specifikovány. 

4.4. V takovém případě je Zhotovitel povinen do 14-ti kalendářních dnů od okamžiku 
oznámení o neakceptování sjednat nápravu nebo řešení.   

4.5. Plnění poskytnuté Zhotovitelem bude předáváno a Objednatelem převzato 
formou dodacího listu , jehož vzor je přílohou č.2 této smlouvy. 

4.6. Zhotovitel předá plnění Objednateli a vyzve Objednatele k akceptaci plnění. 
V případě, že Objednatel do 14-ti kalendářních dnů neodůvodní odmítnutí 
akceptace či akceptaci nepotvrdí, je plnění považováno za převzaté a 
akceptované. 

 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ 

5.1. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dodané programové produkty po dobu 
od jeho převzetí Objednatelem do dodání jeho další aktualizované verze (nejdéle 
však po dobu 12-ti měsíců od jeho převzetí Objednatelem) bude vykazovat 
vlastnosti popsané v uživatelské dokumentaci a bude jej možné používat 
k popsanému účelu. 

5.2. Podmínkou uplatnění záruky a nároku Objednatele na bezplatné odstranění 
závad je užívání díla k účelu uvedenému ve smlouvě. Záruka se nevztahuje na 
závady způsobené násilně nebo počítačovými viry. 

5.3. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se 
prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín 
odstranění vady. 

5.4. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, má Objednatel 
právo uplatňovat na něm smluvní pokutu dle této smlouvy. 
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5.5. Práva ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit po převzetí díla 
Objednatelem.  

5.6. Při reklamaci je Objednatel povinen vadu nahlásit telefonicky na 
487 726 284 a současně na adresu haida@gordic.cz. Objednatel je povinen 
v ZON vadu popsat včetně údajů o tom, jak se projevuje. 

5.7. Při vyřizování reklamací Zhotovitel do 1 pracovního dne po obdržení 
reklamace zahájí činnost směřující o odstranění vady a do 5-ti pracovních dnů od 
obdržení reklamace předloží návrh na odstranění vady. 

 
 

6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny pro splnění svých závazků dle této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % ze sjednané ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení. 
To neplatí, pokud k prodlení předání díla Zhotovitelem došlo z důvodů na straně 
Objednatele. 

6.2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení.  

6.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní 
pokuty.  

 
 

7. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ DÍLA – LICEN ČNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1. Dodavatel poskytuje objednateli na základě této smlouvy nevýhradní, 
nevypověditelnou a časově a místně neomezenou licenci k využití autorského 
práva k produktu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Účinnost této licence nastává okamžikem podpisu 
akceptačního protokolu. 

7.2. U programových produktů společnosti Microsoft, které jsou součástí plnění, je 
Zhotovitel pouze v pozici zprostředkovatele převodu licencí. Licenční podmínky se 
u těchto produktů řídí podmínkami společnosti Microsoft.  

7.3. Společnost GORDIC spol. s r.o. prohlašuje, že na základě této smlouvy 
poskytnutý software není ve smyslu § 2358 Občanského zákoníku a násl. zatížen 
právními vadami. Společnost GORDIC spol. s r.o. je výhradním vykonavatelem 
majetkových práv k tomuto autorskému dílu. Toto se netýká programových 
produktů společnosti Microsoft. 

 

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o veškerých skutečnostech 
důležitých pro plnění závazků z této smlouvy. 
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8.2. Odpovědní zástupci uvedení v odst. 11 jsou oprávněni vzájemně komunikovat, 
definovat a vyjadřovat se k požadavkům. 

8.3. Zjistí-li Zhotovitel skryté překážky týkající se plnění smlouvy způsobené vyšší mocí 
nebo Objednatelem, které brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen 
to bez zbytečného odkladu ohlásit Objednateli. Do dosažení dohody o změně 
smlouvy je Zhotovitel oprávněn plnění smlouvy přerušit. Objednatel uhradí náklady 
s tímto přerušením spojené v případě, že způsobení těchto překážek zavinil. O 
dobu tohoto přerušení se prodlužuje lhůta pro dokončení plnění smlouvy. 

9.       PLATNOST SMLOUVY 

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

9.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu trvání předmětu díla. 

9.3. Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy v případě 
podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou, které je 
účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

9.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

- prodlení Zhotovitele se splněním předání díla delší než 60 dnů, pokud 
k prodlení nedošlo z důvodů na straně Objednatele. 

- Neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatele, způsobilé ohrozit řádné 
splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

10. UTAJENÍ PODKLAD Ů A INFORMACÍ 

10.1. Obě smluvní strany se zavazují považovat informace o veškerých 
skutečnostech, o kterých se dověděly na základě této smlouvy a jejího plnění 
nebo v souvislosti s touto smlouvou a jejího plnění za informace důvěrné a 
zavazují se zachovat mlčenlivost o takových skutečnostech 2 roky po skončení 
platnosti této smlouvy. 

10.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna 
důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti nebo v 
rámci plnění povinností uložených touto smlouvou nebo v souladu s jejím 
účelem.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 
svých povinností přijde (či jeho pověření pracovníci) do styku s osobními nebo 
citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování jakož i 
k jejich jinému zneužití. Zhotovitel není oprávněn zhotovovat žádné kopie 
osobních údajů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto 
povinností z jeho strany. Tyto povinnosti nejsou dotčeny ukončením účinnosti 
této smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jejich účinnost platí i do budoucna, bez 
jakéhokoliv časového omezení.  
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11. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN VE VĚCI PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY 

a) na straně objednatele:  
Václav Uhlíř, +420602640237, uhlirv@ducr.cz 
Tomáš Tinka, +420724243764, tinka@ducr.cz 
Jan Linhart, +420602149904, linhartj@ducr.cz  

 
b) na straně zhotovitele:   
Tomáš Roh, vedoucí projektu, +420731155522, tomas_roh@gordic.cz 
Ing. Radek Josef, zástupce vedoucího projektu, +4207314570109, 
radek_josef@gordic.cz 
 

  GORDIC spol. s r. o., GORDIC Distributor – HAiDA s. r. o. 
adresa: Gen. Svobody 802, 473 01 Nový Bor  
tel.: 487 722 291, fax: 487 726 962 

 
HAiDA s. r. o. vykonává, na základě Mandátní smlouvy č. GORDP002NSGG pro 
společnost GORDIC spol. s r. o., veškeré činnosti spojené se zařizováním obchodních 
záležitostí společnosti GORDIC®, s dodávkami kopií produktů společnosti GORDIC®, 
převodem práv k jejich užití na smluvní strany společnosti GORDIC®, a činnosti, které jsou 
spojeny s poskytováním služeb k těmto produktům i produktům a výrobkům třetích stran, se 
současnými a budoucími smluvními stranami společnosti GORDIC®. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

12.2. Otázky výslovně ve smlouvě neupravené se řídí ustanoveními příslušných 
právních předpisů.  

12.3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, jména pracovníků a 
zástupců smluvních stran, telefonní a faxová čísla lze měnit i jednostranným 
písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat 
změny uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení této 
povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody a náklady, které druhé smluvní 
straně z porušení této povinnosti prokazatelně vznikly. 

12.4. Jakékoliv informace, oznámení a sdělení, které mají být sděleny jednou ze 
smluvních stran druhé smluvní straně, budou považovány za řádně předané, 
pokud budou osobně předány druhé smluvní straně nebo pokud budou zaslány 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě nebo na 
adresy oznámené druhou smluvní stranou. Účinky doručení veškerých 
informací, oznámení a sdělení zaslaných na adresy uvedené v této smlouvě 
nebo na adresy oznámené druhou smluvní stranou nastávají také dnem vrácení 
těchto informací, oznámení a sdělení jako nedoručitelných zásilek odesílající 
straně. 

12.5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

12.6. Objednatel se zavazuje vždy předem písemně upozornit zhotovitele na 
skutečnosti a informace mající povahu obchodního tajemství, nebo že pracuje s 
dokumenty s patřičným označením (např. "Interní materiál".) 
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12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž dva obdrží 
Objednatel a tři výtisky Zhotovitel. 

 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 1 - Specifikace dodávaných produktů 
Příloha č. 2 – Vzor dodacího listu 
 
 
 
 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je proje vem jejich pravé a svobodné v ůle 

a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy p řipojují své podpisy. 
 
 
V  Praze dne:      V Jihlavě dne:  
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
         

       

 

 
 

……………………………………………… 
Ing. Jiří Kolář, Ph.D,  

ředitel 

…………………………………………… 
Ing. Jaromír Řezáč 

jednatel 
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Příloha č.2: vzor dodacího listu 

 

 Evidenční číslo 
 

1560420261  Dodací list 

  

 

GORDIC spol. s r.o. 

Erbenova 4, 586 01 Jihlava 

IČ: 47903783; DIČ: CZ47903783 

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Brně¨, oddíl C, vložka 9113 

www.gordic.cz  

PID smlouvy  PID dodacího listu 

 

*GHAIX001XYNN* 
 
 

Typ Objednávka ze dne       IČ 
61379425 

DIČ 
CZ61379425 

Odbor-referát  
Název Drážní úřad 

Odp.pracovník       Tel.       
Ulice číslo 

Wilsonova 300 

E-mail        Fax       
PSČ 

12106 
Obec 

Praha 

 

PŘEDMĚT DODÁVKY  PODLICENCE :       
 

Pol PPol Popis Jed.Cena Počet 
Sazba 

DPH 
Cena bez DPH 

1110 004 
ADM Základní administrace - server/združená licence do 200000 

dokumentů/rok 
 1.00 21%  

1615 005 SPR Správní řízení - server/združená licence neomezená  1.00 21%  

1710 005 USU Univerzální spisový uzel - server/združená licence neomezená  1.00 21%  

1720 005 POD Podatelna - server/združená licence neomezená  1.00 21%  

1730 005 VYP Výpravna - server/združená licence neomezená  1.00 21%  

1784 001 
PPO Transakční protokol - server/združená licence do 1000 

dokumentů/rok 
 1.00 21%  

1784 101 PPO Transakční protokol - klient T - PPO  1.00 21%  

1780 005 SPI Spisovna - server/združená licence neomezená  1.00 21%  

1781 005 ESR Elektronické skartační řízení - server/združená licence neomezená  1.00 21%  

1781 101 ESR Elektronické skartační řízení - klient T - ESR  1.00 21%  

1783 004 
PAR Podepisování a razítkování - server/združená licence do 40000 
dokumentů/rok 

 1.00 21%  

1783 101 PAR Podepisování a razítkování - klient T - PAR  1.00 21%  

1780 009 SPI Spisovna - server/združená licence eSPI  1.00 21%  

1723 001 DKS Dokumentový konverzní server - konverzní server - Open Office  1.00 21%  

1840 006 ZUD Zpracování událostí - server/združená licence neomezená  1.00 21%  

6000 310 Operační systémy – Windows Server 2012 Standard R2 – 2 procesory  1.00 21%  

1840 722 
ZUD Zpracování událostí - nastavení generování transakčního 
protokolu  

 8.00 21%  

1723 722 DKS Dokumentový konverzní server - implementace  9.00 21%  

Na podkladě tohoto dodacího listu neplaťte, na uvedenou částku bude vystaven daňový doklad – faktura. Cena celkem bez DPH 463637.00 

 



 

Poznámka  Výše základu pro výpočet    
základní sazby DPH  21  % (Kč) 

463637.00 

  Výše DPH – základní sazba (Kč) 97364.00 

 Výše základu pro výpočet     
snížené sazby DPH …… % (Kč)  

Požadavky odběratele  Výše DPH – snížená sazba (Kč)  

       

Cena celkem s DPH 561001.00 

Odběratel byl seznámen s provedenými činnostmi a souhlasí s fakturací uvedené částky 

Potvrzení jménem dodavatele - GORDIC® Distributor 

 
 

Tomáš Roh 

Potvrzení odběratele –  razítko , podpis 

Datum 
 

ORJ 
6042   

Podpis 

 


