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Firma s.r.o.
Pražská 1
100 00 Praha
IČ:11111111

DIČ: CZ11111111

zastoupená jednatelem ………………………………, jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
a
Vlastislav Štěpnička
Daliborova 234/22
102 00 Praha 10
IČ: 66111684
zastoupená Vlastislavem Štěpničkou, jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)
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Článek 1
Předmět smlouvy
Předmětem Smlouvy je zhotovení internetových stránek pro Objednatele na základě popisu, specifikace
a technické dokumentace (příloha 2), která je součástí této Smlouvy.
Internetová prezentace bude zhotovena v tomto rozsahu:
1.
2.
3.
4.
5.
Případné doplňování dalšího obsahu nad rámec současného rozsahu, programování nové funkce,
využití další programovací technologie (JavaScript, Flash, apod.) nebo dodatečná změna podoby se
bude řídit dodatky k této Smlouvě nebo se může řešit dlouhodobě na základě uzavřené Servisní
smlouvy. Na nově vzniklý web budou vsazena zkušební data, naplnění textem není požadováno.
Článek 2
Čas plnění
Dílo bude zhotoveno do …….. pracovních dnů od prvního dne započetí prací (započetím se rozumí
dohodnutý termín a/nebo datum doručení podepsané Smlouvy podle toho, co nastane později).
Zhotovitel potvrdí započetí prací Objednateli elektronickou poštou.
Nejpozději tři pracovní dny před plánovaným předáním díla bude Objednatel vyzván ke konečné
kontrole a ve zbývajících třech dnech budou odstraněny případné nedostatky.
Článek 3
Práva a povinnosti objednatele
Objednatel předá Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k vytvoření internetové prezentace. Podklady
potřebné k zhotovení prezentace musí mít Zhotovitel ještě před započetím díla. Výčet potřebných
podkladů je součástí smlouvy jako Příloha 3.
Článek 4
Práva a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen provést zhotovení předmětu Smlouvy podle pokynů a technické dokumentace
Objednatele a v dohodnuté lhůtě jej Objednateli předat.
Zhotovitel má právo k tvorbě internetové prezentace využít služeb třetí osoby (osob), aniž by o tom
informoval Objednatele.
Objednatelem předané podklady a dokumentace jsou předmětem jeho obchodního tajemství. Zhotovitel
se zavazuje udržovat v tajnosti předané podklady, technickou dokumentaci i další informace (jako jsou
ceny výrobků a služeb, obchodní kontakty a pod.), které se dozvěděl v souvislosti s touto Smlouvou a
prováděním díla. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i další osoby,
které případně použije k provedení částí díla.
Zároveň je Zhotovitel povinen udržovat v tajnosti přístupová hesla a uživatelská jména, se kterými
přijde při své práci do kontaktu.
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Článek 5
Cena a způsob placení
Celková cena díla činí …………….,- Kč (slovy: ………….. Korun českých) a zahrnuje veškerý
objem prací podle zadání a dokumentace dle Přílohy 2. Cena je konečná (nejsme plátci DPH).
K této smlouvě se váže následující dohodnutý způsob platby:
100% po předání díla se splatností faktury jeden týden.
V případě prodlení se zaplacením ceny díla podle předchozích odstavců má Zhotovitel právo udělit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě nedodržení termínu dokončení díla vinou Zhotovitele, bude konečná částka snížena o 0,1%
za každý den zpoždění.
Článek 6
Ustanovení společná a závěrečná
Po předání díla se sepíše písemný zápis (Předávací protokol) obsahující případné vady díla a dohodnutý
způsob nápravy. Dílo může být uznáno za bezchybné i v případě, že je vypracováno plně podle
podkladů, ale obsahuje prvky, které vydají jinak, než jak možná zamýšlel Objednatel, ale tato úprava
nebyla konkrétně řešena ve Smlouvě a nemají vliv na funkčnost celých stránek (například jiná úprava
grafických prvků, obrázků, jiná použitá programovací technologie a pod.).
Odstoupit od Smlouvy může Objednatel, jen jestliže předmět Smlouvy je nezpůsobilý k zamýšlenému
účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění.
Otázky v této Smlouvě neupravené se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění, zejména
ustanoveními § 536 a násl.
Změny a doplnění této Smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými
dodatky.
Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu
Smlouvy.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele (Příloha 1).
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá stana obdrží po jednom.
Účastníci si Smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
V .........……..…........, dne ....…..………..........

Objednatel .....……….….......................

Zhotovitel .....………............................
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