
 

 

 

 

 

SMLOUVA  

O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB  

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha - Kunratice 

 

 

a 

 

 

Ing. Stanislav Mareš  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TATO  SMLOUVA  O  POSKYTOVÁNÍ  SERVISNÍCH  SLUŽEB BYLA 

UZAVŘENA  DNEŠNÍHO  DNE,  MĚSÍCE  A  ROKU  V  SOULADU  

S USTANOVENÍM § 1746, ODST. 2 ZÁK. č.89/2012 Sb. VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ MEZI  

 

(1) Městskou částí Praha-Kunratice 

se sídlem Úřadu MČ K Libuši 7, 148 23 Praha 4-Kunratice, 

jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

IČ: 00231134    DIČ. CZ00231134 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4 

č. účtu: 2000690389/0800 

Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 

ve věcech technických zastoupená: Jitkou Voříškovou 

E-mail:  voriskova@praha-kunratice.cz 

a Ivanem Hýžou; E-mail: hyza@praha-kunratice.cz  

(dále jen jako „Odběratel“) 

a 

(2) Ing. Stanislavem Marešem, nar. 26.3.1998 

 IČ: 88880966  

DIČ: CZ8803261192 (neplátce DPH) 

Sídlo: Praha 4 – Písnice, Švihovská 550/23, PSČ 142 00 

e-mail: info@drualas.cz  

(dále jen jako „Dodavatel“) 

 

Odběratel a Dodavatel společně též „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně rovněž 

jako „Smluvní strana“, 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Poskytovatel je fyzickou osobou, podnikatelem oprávněným k podnikání. Své 

oprávnění k podnikání doložil Městské části Praha Kunratice živnostenským oprávněním 

- živnostenským listem vydaným Úřadem městské části Praha 12. Kopie tohoto 

živnostenského listu tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její Příloha č.1. Dodavatel 

není dle svého prohlášení plátcem daně z přidané hodnoty. 

 

(B) MČ je městskou částí Hlavního města Prahy a v souladu se zákonem o hl.m.Praze a 

v souladu se Statutem HI.m.Prahy je oprávněna vystupovat v právních vztazích svým 

jménem a na vlastní účet. MČ má zájem na činnosti Dodavatele způsobem uvedeným v 

této smlouvě.  

 

(C) Smluvní strany tak mají zájem dohodnout si a upravit si vzájemné vztahy, a to za 

podmínek stanovených touto smlouvou. 
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BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Dodavatel se zavazuje spravovat a udržovat webové stránky Odběratele, umístěné 

na doméně www.praha-kunratice.cz 

1.2. Odběratel se zavazuje platit Dodavateli odměnu specifikovanou v čl. 3. této 

Smlouvy. 

1.3. Správou a údržbou webové stránky dle této Smlouvy se rozumí: 

 úpravy a opravy webových stránek 

 úpravy či přidávání textů a jejich formátování 

 vylepšení administračního rozhraní a návrhy na vylepšení webových stránek 

 aktualizace webových stránek 

 pravidelné zálohování webových stránek 

 podpora a pomoc pracovníkům Odběratele. 

 

2. ČASOVÝ ROZSAH PRÁCE 

2.1. Časový rozsah práce za cenu uvedenou v čl. 3.1 této Smlouvy činí 3 hodiny za 

 kalendářní měsíc.   

2.2. Pokud servisní služby přesáhnou rozsah práce stanovený v čl. 2.1. této Smlouvy, 

 je Objednatel povinen uhradit Dodavateli odměnu, jejíž výše je specifikována 

 v čl. 3 této Smlouvy. 

2.3. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Odběratele o tom, že rozsah práce 

 dle této Smlouvy přesáhne rozsah stanovený v čl. 2.1. této Smlouvy a další práce 

 vykonat jen pokud budou schváleny a odsouhlaseny objednatelem na základě 

 objednávky (ústní či písemné). 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za správu a údržbu webových stránek v rozsahu dle čl. 2.1 této Smlouvy je 

 stanovena paušální částkou ve výši 1.650,- Kč bez DPH za 1 měsíc. 

3.2. Faktura (daňový doklad) na paušální částku dle čl. 3.1 bude obsahovat náležitosti 

 požadované dle obecně závazných předpisů a bude hrazena měsíčně, vždy na 

 konci zúčtovacího období na základě daňového dokladu vystaveného 

 Dodavatelem. Splatnost daňového dokladu je 14 dní.  

3.3. Smluvní strany se dohodly, že za služby poskytnuté nad rámec podmínek 

 sjednaných v čl. 2.1 této Smlouvy odběratel zaplatí dodavateli za každou 

 vykázanou hodinu práce poskytnutých služeb cenu ve výši 1.200,- Kč za každou 

 hodinu.  

3.4. Cena poskytnutých služeb nad rámec stanovený v čl. 2.1 této Smlouvy bude 

 uhrazena na základě faktury — daňového dokladu za poskytnuté služby. Faktura 

 bude vystavena po akceptování soupisu městskou částí. Městská část je povinna 

 vyjádřit se k soupisu nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení 

 dodavatelem, jinak se soupis považuje za akceptovaný. 

 

4. VADY WEBOVÝCH STRÁNEK  

4.1. Dodavatel se zavazuje k opravám vad, které se v průběhu užívání webových 

 stránek vyskytnou. Odběratel je povinen vady e-mailem neprodleně nahlásit. 

 Dodavatel se zavazuje zahájit úpravu vad ve lhůtách dle článku 5 této Smlouvy a 

 sdělit Odběrateli příčinu výskytu vady, pokud je možné ji zjistit bez vynaložení 

 nepřiměřeného úsilí. 



4.2. Vadami zapříčiněnými činností Odběratele se rozumí závady vzniklé na 

 webových stránkách při manipulaci Odběratele se zdrojovými soubory stránek 

 serveru, manipulaci s databází, nastavením parametrů serveru apod., které 

 zapříčiní závady na webových stránkách. 

4.3. Vadami způsobenými činnostmi třetích osob se rozumí závady vzniklé na 

 webových stránkách třetí osobou, např. kybernetickým útokem, poruchou 

 webhostingu apod. 

4.4. Dodavatel nenese odpovědnost za vady způsobené technickými vlivy, činností 

 odběratele a činností třetích osob, zavazuje se však k provedení úprav k jejich 

 odstranění. 

4.5. U vad způsobených činností Odběratele a činností třetích osob neplatí termíny 

 plnění dle čl. 5.1. této Smlouvy. 

 

5. TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1. Dodavatel se zavazuje zahájit úpravu vad nahlášených Odběratelem nejdéle do:  

 5 pracovních dní u vad, které neovlivňují zásadním způsobem využívání 

 webových stránek 

 24 hodin u kritických vad, které znemožňují využívání webových stránek  

5.2. Úpravy webových stránek, které nespadají pod čl. 5.1. této Smlouvy, budou 

 zahájeny do 3 pracovních dní od požadavku Odběratele. 

5.3. O zahájení úprav Dodavatel informuje Odběratele, přičemž uvede i termín 

 předpokládaného dokončení prací, pokud bude delší než 5 pracovní dny. 

5.4. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost a bere na 

 vědomí, že součinnost z jeho strany je podmínkou pro uskutečnění plnění dle této 

 Smlouvy. 

5.5. Pokud odběratel neposkytne Dodavateli náležitou součinnost pro řádný výkon 

 úprav webových stránek, nemůže se dovolávat termínů plnění uvedených v tomto 

 článku.  

5.6. Smluvní strany se dohodly, že v pokud opravy/úpravy webových stránek nezahájí 

 řádně či je nedokončí v řádném termínu uhradí Dodavatel za každý den prodlení 

 smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. 

 

6. MLČENLIVOST, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A OCHRANA OSOBNÍCH 

 ÚDAJŮ 

6.1. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní, ani nepoužijí žádnou informaci 

 obchodní nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním dle 

 této Smlouvy.  

6.2. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 6.1. této Smlouvy platí s výjimkou případů, 

 kdy: 

a) Objednatel písemně zprostil Zhotovitele této povinnosti, 

b) právní předpis nebo orgán veřejné moci stanoví povinnost sdělit informace, 

na které se povinnost mlčenlivosti vztahuje.  

6.3. Zhotovitel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými a 

 účinnými právními předpisy. 

 

7. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

7.1. Smluvní strana může z jakéhokoliv důvodu, nebo bez uvedení důvodu, smlouvu 

 písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná prvním dnem měsíce 

 následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď je nutné 

 doručit druhé smluvní straně na adresu bydliště/sídla uvedenou v záhlaví této 



 Smlouvy, nebo na kontaktní e.mailovou adresu druhé Smluvní strany uvedenou 

 v záhlaví této Smlouvy.  

7.2. Dodavatel má možnost odstoupit od smlouvy, pokud je Odběratel v prodlení 

 s uhrazením faktury a neuhradil ji ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Dodavatelem. 

 Odběratel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že je 

 Dodavatel v prodlení s plněním svých povinností plynoucích mu z této smlouvy.    

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Hlášení vad a požadavků na plnění dle této Smlouvy provádí Odběratel na 

 kontaktní e-mailovou adresu druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví této 

 Smlouvy.  

8.2. Vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se 

 řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

8.3. Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou 

 vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší 

 jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírně, bude 

 takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky. 

8.4. Smluvní strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé 

 Smluvní strany a účelem této Smlouvy a učinit veškeré právní úkony nezbytné 

 pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

8.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

 nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném 

 městskou části Praha-Kunratice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, 

 předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 

 strana, která je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním osobních údajů ve 

 smlouvě uvedených, a to za podmínek podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

 osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Smluvní strany tak výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli 

 omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-

 Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a 

 případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

 smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 

 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a 

 zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

8.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své 

 účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s 

 tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská 

 část Praha–Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po 

 obdržení konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) 

 od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části 

 Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném 

 formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do 

 konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. 

 poslední smluvní stranou. Městská část Praha–Kunratice se současně zavazuje 

 informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní 

 straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 

 zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

8.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

 jeden. 

http://www.praha-kunratice.cz/


8.8. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 

 a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za Odběratele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Dodavatele: 

 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

Ing. Stanislav Mareš 

 

V Praze dne 8.ledna 2019 


