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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:   Ing. Jana Nováková, starostka 
 Se sídlem:   Pražská 1 a, 

    602 00 Brno 
IČ:    44992785 
DIČ:    CZ44992785 

 Bankovní spojení:  
 Číslo účtu:   
 
 Ve věcech technických 
 je oprávněn(a) jednat:  Ing. Pavel Dvořák, 
 Ve věcech smluvních 
 je oprávněn(a) jednat:  Mgr. Magda Malá, 

Číslo smlouvy:  xxx/2016/7 
 
Zhotovitel: 
     GORDIC spol. s r. o. 
 Zastoupená:   Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem 
 Se sídlem:   Erbenova 4, 586 01 Jihlava 
      
 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:   21409-681/0100 
 Zplnomocněnec 
 pro věcná jednání:  
 Číslo smlouvy:  
 
 
Pro účely této smlouvy se uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Zhotovitel. 
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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. 
4. 

5. 

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. 

g) Migrace dat do počátečních stavů potřebných pro zachování kontinuity práce uživatelů 
v předmětné oblasti. Zejména jde o převod ve stávajícím stavu dostupných dat do 
struktur potřebných pro nový systém.  

h) Zahájení produktivního (ostrého) provozu systému s ostrými namigrovanými daty v 
cílovém prostředí Objednatele.  

i) Podpora produktivního provozu po dobu 1 měsíce od data zahájení produktivního 
provozu s cílem urychleného odstraňování případných problémů zjištěných v 
produktivním provozu. 

j) Předání produktivního systému k poslednímu dni podpory produktivního provozu do 
plné správy Objednateli a ukončení implementace systému v předmětné oblasti. 
 
………… 
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V Brně, dne: V Jihlavě dne: 
 
 
 
 
 
 
 

za Objednatele  za Zhotovitele 
Ing. Jana Nováková  Ing. Jaromír Řezáč 

starostka MČ Brno-XXX  jednatel a generální ředitel 
GORDIC spol. s r.o. 

 
 


