
SMLOUVA O DÍLO 

kterou uzavřely dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění níže uvedeného dne 

Smluvní strany: 

Česká společnost aktuárů 

se sídlem: Sokolovská 83, Praha 8  186 75 

IČO: 49276034 

jednající titul jméno příjmení, funkce 

(dále také jako „Objednatel“) 

a 

Query Digital, s.r.o. 

se sídlem: Malá Štupartská 634/7, Praha 1  110 00 

IČO: 04414284 

jednající Ing. Jiřím Šebkem, jednatelem 

(dále také jako „Zhotovitel“) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je realizace Základu členské aplikace Actuaria a Modulu CPD (dále             

také jako „dílo“) na základě požadavků, zadání, popisu a specifikace Objednatele v            

požadovaném rozsahu a termínu, které budou oboustranně odsouhlasené, a v souladu s            

dalšími ustanoveními této smlouvy. 

2. Specifikace a rozsah díla jsou podrobně popsány v příloze č. 1 této smlouvy – Actuaria App –                 

Nabídka realizace členské aplikace. 



Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, na své náklady a nebezpečí, dle pokynů               

Objednatele a za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Zhotovitel vyvine při provádění díla pro Objednatele maximální úsilí a bude mu věnovat             

veškeré dovednosti. 

3. Zhotovitel při svém plnění postupuje podle pokynů a podkladů Objednatele, nedohodnou-li           

se strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je oprávněn použít podklady a informace             

předané Objednatelem pouze ke splnění předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že na požádání Objednatele vrátí po zpracování podkladové materiály,            

které od něj převzal. 

5. V případě použití subdodavatele je Zhotovitel odpovědný Objednateli za příslušnou část           

plnění a dodržování všech závazků dle této smlouvy, jako kdyby tuto příslušnou část plnění              

zajišťoval sám. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, zejména v zajištění potřebných          

podkladů, informací a materiálů potřebných k provedení díla. Tyto předá Objednatel v            

termínech sjednaných dohodou smluvních stran. Podklady budou dodány v elektronické          

podobě, a to v předem dohodnutých formátech. Objednatel nese odpovědnost za chyby v             

dodaných podkladových materiálech, jak textových tak i grafických. 

7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho             

provedení. 

8. Objednatel je povinen zajistit na své náklady hosting pro internetovou prezentaci. 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, činí 121.000 Kč (slovy: sto dvacet jedna               

tisíc korun českých) bez DPH. 



2. Objednatel je povinen provést platbu za hotové dílo převodem na účet Zhotovitele (číslo účtu:              

2100873692/ 2010) do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dnů od obdržení faktury. 

3. Zhotovitel je plátcem DPH. 

Článek IV. 

Čas a způsob předání 

1. Část díla, Základ aplikace, které je předmětem této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zhotovit a              

předat do akceptačního řízení Objednateli do 5 (slovy: pěti) měsíců ode dne podpisu této              

smlouvy. 

2. Část díla, Modul CPD, které je předmětem této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zhotovit a              

předat do akceptačního řízení Objednateli do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne akceptace části              

Základ aplikace. 

3. Po ukončení akceptačního řízení bude aplikace spuštěna a/nebo budou předány veškeré           

soubory, data a databázové exporty elektronickou formou. 

Článek V. 

Akceptační řízení a vady díla 

1. Akceptací díla se rozumí ukončení akceptačního řízení s výsledkem "bez závad" nebo "se             

závadami, které nebrání akceptaci", a podepsání Akceptačního protokolu Objednatelem. Vzor          

Akceptačního protokolu je přílohou č. 2 této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady díla, které zjistil při akceptačním řízení.            

Ostatní vady je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je             

zjistil, nejpozději však do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne akceptace a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení              

oznámení o vytknutí vad díla. 

4. Jestliže provedení díla neodpovídá dohodnutému výsledku, má právo Objednatel dílo          

neakceptovat a vrátit jej Zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož Zhotovitel v nezbytně             

nutném čase odstraní vady díla na vlastní náklady. 



5. Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 6 (slovy: šesti) měsíců od předání díla              

Objednateli. 

6. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo, které je předmětem této smlouvy. 

Článek VI. 

Vlastnická práva 

1. Podepsáním této smlouvy se Zhotovitel zavazuje, že veškerá vlastnická práva vztahující se            

k dílu náleží výhradně Objednateli, který je tak jediným vlastníkem díla, a to za předpokladu,              

že Objednatel uhradí Zhotoviteli odsouhlasenou odměnu za řádné provedení předmětného          

díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že nemá právo s dílem jakkoli dále nakládat, rozhodovat o                

něm a vznášet dodatečné finanční požadavky. Dílo musí být předáno výhradně Objednateli. 

2. Objednatel se zavazuje, že dílo zhotovené Zhotovitelem bude použito v souladu s platnými            

právními předpisy a v souladu s dobrými mravy. 

3. Zhotovitel předáním díla Objednateli zároveň stvrzuje, že dílo ani jeho části (např. obrazová             

data, software, části skriptů, zdrojové kódy) nemohou být nárokovány třetími stranami. V            

případě, že dílo obsahuje předmět vázaný vlastnickým právem, je Zhotovitel povinen o této             

skutečnosti Objednatele informovat, případně dodá Zhotovitel Objednateli souhlas vlastníka,         

případně příslušné instituce, že s dílem může být bez nároku na dodatečný honorář jakkoliv              

dále nakládáno. 

4. Zhotovitel je oprávněn prezentovat třetím osobám výsledky své činnosti dle této smlouvy            

(např. v rámci své internetové prezentace, portfolia atd.) a Objednatel dává podpisem této             

smlouvy Zhotoviteli k tomuto souhlas. 

Článek VII. 

Obchodní tajemství 

1. Smluvní strany se zavazují, že o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech,             

o kterých se dozví v průběhu plnění této dohody, budou zachovávat mlčení. 

2. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace,             

které jsou jako takové označeny nebo jsou takového charakteru, že mohou v případě            



zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně škodu, bez ohledu na to, zda mají povahu             

osobních, obchodních, technických či jiných informací. Toto ujednání platí i pro mlčenlivost            

o osobních datech a informacích uživatelů, a to i ve vzájemném vztahu smluvních stran dle               

této dohody. Povinnost mlčenlivosti dle této části trvá i po ukončení platnosti této smlouvy. 

3. Při porušení povinnosti mlčenlivosti ve smyslu předchozích odstavců odpovídá smluvní          

strana, která povinnost mlčenlivosti porušila, za škodu dle obecných právních předpisů. 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zúčastněné strany svým podpisem prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a           

dobrovolně, nikoli pod nátlakem, a že plně rozumí jejímu obsahu. Tato smlouva je             

vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. 

3. Písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány na adresy uvedené v záhlaví této             

smlouvy, ledaže některá ze smluvních stran písemně sdělí druhé smluvní straně jinou            

doručovací adresu. Odmítnutí převzetí písemnosti se považuje za její doručení ke dni            

odmítnutí převzetí. Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně           

doručené jejich skutečným doručením, nejpozději však třetím dnem od oznámení o jejich            

uložení na poště. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní             

straně změnu své doručovací adresy. 

4. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či             

neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této smlouvy jako             

celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné            

ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé či            

neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem           

bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení smlouvy. 

5. Veškeré změny nebo dodatky k této dohodě mohou být učiněny pouze se souhlasem obou             

smluvních stran a pouze písemnou formou. 

V Praze dne .................................................... 



 

Objednatel: 

......................................................................... 

Titul jméno příjmení 

funkce 

Zhotovitel: 

......................................................................... 

Ing. Jiří Šebek 

jednatel 

 



Přílohy: 

Č. 1 – Actuaria App – Nabídka realizace členské aplikace 

Č. 2 – Vzor akceptačního protokolu 

 


