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S m l o u v a  o  d í l o  

 
 

uzavřená dle § 536 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) a dle zákona č. 121/2000 
Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „Smlouva“)  

 

I. 
Smluvní strany 

 
 
Objednatel: 

Městská část XXXXXXXX 
 Zastoupené:   starostka 
 Se sídlem:   

    602 00 Brno 
IČ:    44992785 
DIČ:    CZ44992785 

 Bankovní spojení:  Volksbank CZ, a.s. 
 Číslo účtu:   
 
 Ve věcech technických 
 je oprávněn(a) jednat:  Ing. Pavel Dvořák, pavel.dvorak@mail.cz 
 Ve věcech smluvních 
 je oprávněn(a) jednat:  Mgr. Magda Malá, magda.mala@mail.cz 

Číslo smlouvy:  xxx/2016/7 
 
Zhotovitel: 
     GORDIC spol. s r. o. 
 Zastoupená:   jednatelem 
 Se sídlem:   a 
      
 IČ:    47903783 
 DIČ:    CZ47903783 
 

       Zapsána v obchodním rejstříku, u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313 
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. Jihlava 
 Číslo účtu:   
 Zplnomocněnec 
 pro věcná jednání:  obchodní ředitel 
 Číslo smlouvy:  
 
 
Pro účely této smlouvy se uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Zhotovitel. 

  
 



XXX/2016/7 

2  

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a 
povinností ze Smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy jsou ke dni uzavření 
Smlouvy pravdivé. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny údajů uvedených 
v článku prvém Smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. autorským zákonem, ve 

znění pozdějších předpisů je oprávněn vykonávat majetková práva k dílu – programovým 
produktům, jejichž poskytnutí Objednateli je mimo jiné předmětem Smlouvy, a že je 
oprávněn k rozšiřování tohoto díla ve formě rozmnoženiny. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „implementace“, rozumí zejména provedení 
následujících činností Zhotovitele: 

a) Zpracování analýzy výchozího stavu předmětné oblasti. Analýza bude obsahovat 
rovněž soupis metodiky a platné legislativy, která ovlivňuje práci uživatelů s 
informačním systémem v předmětné oblasti. Součástí analýzy je i zjištění výchozího 
stavu stávajícího technicko-technologického prostředí a příp. technická omezení a 
možnosti Objednatele související s předmětnou oblastí.  

b) Provedení pilotní instalace software. Umístění pilotní instalace do k tomu vyhrazeného 
testovacího prostředí. 

c) Zpracování a předání uživatelské dokumentace systému a vyškolení uživatelů na práci s 
novým informačním systémem nad touto dokumentací v rozsahu základní 
funkcionality, kterou budou užívat.  

d) Navržení a v součinnosti se Objednatelem provedení uživatelských testů nad vzorky 
reálných dat prokazujících funkčnost pilotní instalace.  

e) Vytvoření závěrečné verze systému na základě sběru a dokumentace připomínek k 
pilotní instalaci a zapracování schválených připomínek do závěrečné verze systému.  

f) Příprava produktivního provozu prověřením připravenosti uživatelů z hlediska jejich 
proškolení a prověřením funkčnosti závěrečné verze. Nastavení přístupových práv 
uživatelů podle používané funkcionality a prověření shody implementovaného systému 
s požadavky na informační bezpečnost Objednatele. 

………… 
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V Brně, dne: V Jihlavě dne: 
 

za Objednatele  za Zhotovitele 
 

st X  jed itel 
GORDIC spol. s r.o. 

 
 


