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Smlouva o dílo 2018/04

1. Zhotovitel:

HA-SOFT, s.r.o.,

se sídlem:

Rokycanova 17, 615 00 Brno

zastoupený:

Ing. Bohumírem Handlarem, jednatelem

Bankovní spojení:

205313/0300, Československá obchodní banka, a.s.

IČO:

46345680

DIČ:

CZ46345680

Tel.:

+420 548422440

(dále jen „zhotovitel")
a
2. Objednatel:

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

Pro věcná jednání pověřeni:

Ing. Igor Kalix, MBA, správní ředitel
Bc. Michal Havlíček, vedoucí odboru informačních a
komunikačních technologií

Bankovní spojení:

26300-511/0100, Komerční banka, a.s., Hradec Králové

IČO:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Tel.:

+420 495860111

(dále jen „objednatel")

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších
předpisů
(dále
jen
„občanský zákoník")
tuto
smlouvu
o
dílo
č. 2018/02 (dále jen „smlouva"):
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek uvedených
v této smlouvě
a. úpravy ekonomického systému objednatele SEIWIN5 spočívající v propojení modulu
Mobilní prodejna pro EET (MPR) s modulem Pokladna (POK), které jsou součástí
tohoto systému. Konkrétně se jedná o propojení pro automatické zpracování
prodejních dokladů (vystavených účtenek) z modulu MPR do modulu POK a vytvoření
odpovídajících pokladních dokladů v modulu POK;
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b. nastavení přístupových práv v ostré verzi SEIWIN5 pro modul Mobilní prodejna pro EET
(MPR). Seznam uživatelů, kterým budou přístupová práva nastavena dodá objednatel
v XLSX formátu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
c. úpravu mobilní aplikace Prodejna LČR pro komunikaci přes FrontEnd server.
(dále jen „dílo")
Předmětem smlouvy je zejména analytické a programové řešení díla, instalace díla v sídle
objednatele a další práce dle této smlouvy. Dílo, resp. předmět smlouvy je blíže vymezen v
příloze č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že provedením prací dle této smlouvy nevzniká žádné další
autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorskýma o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, resp. že dochází k úpravě díla stávajícího, které je objednatel oprávněn i s úpravami
provedenými na základě této smlouvy užívat na základě stávajících licenčních oprávnění
obsažených v mezi smluvními stranami již uzavřených smlouvách.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné zhotovení díla dohodnutou cenu.
II.
Způsob provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. III.
této smlouvy.
2. Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o všech skutečnostech
podstatných pro plnění této smlouvy a vzájemně si poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému
provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn průběžně se informovat o práci na díle a kontrolovat postup jeho
provádění, jakož i dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo řádným způsobem a dle
platných předpisů.
4. V případě potřeby a na žádost objednatele je možné do kterékoliv etapy realizace díla
vstoupit s technologickým partnerem dle výběru objednatele a postupovat v souladu s tímto
partnerem. Odměňování takového partnera bude řešeno samostatnou smlouvou.
5.

Objednatel je povinen převzít a zaplatit pouze řádně provedené dílo.

Doba a místo předání díla
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. této smlouvy řádně provést a předat objednateli na
adrese jeho sídla nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. O předání díla zhotovitelem a
jeho převzetí objednatelem bude pořízen datovaný protokol, podepsaný oprávněnými
pracovníky obou smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn předat pouze celé dílo.
2. O zamýšleném předání díla dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen
informovat objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem.
IV.
Ochrana informací
1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících
se druhé smluvní strany a předmětu této smlouvy, které (a) získala přímo či nepřímo od druhé
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smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním závazku z této smlouvy a/nebo (b) ji budou
sděleny či zpřístupněny druhou smluvní stranou či je získá jiným způsobem v souvislosti

W

s plněním předmětu této smlouvy (dále jen „důvěrné informace"). Povinnost mlčenlivosti
zahrnuje povinnost smluvních stran učinit vše, co lze spravedlivě požadovat, aby důvěrné
informace nevešly ve známost nepovolané osoby.
2. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím
písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zavázat
tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí
osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném smlouvou; tím nejsou dotčeny
povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi
označenými těmito předpisy za důvěrné.
3.

Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
a)

informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,
nebo

b)

informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty,
s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku
porušení závazků smluvní strany podle této smlouvy, nebo

c)

informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím,
nebo

d)

informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě
platných právních předpisů.

4. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající
se druhé smluvní strany, předmětu plnění smlouvy nebo s předmětem plnění související, které
jsou dle ustanovení § 504 občanského zákoníku považovány za obchodní tajemství.
5. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně
závaznými právními předpisy není považováno za porušení povinností smluvních stran
sjednaných v tomto článku smlouvy. Jedná se zejména o povinnost objednatele na žádost
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a dále povinnosti objednatele, resp. smluvních stran uvedené v čl. VII
odst. 14 smlouvy.
6. Pokud porušením povinností stanovených v tomto článku smlouvy vznikne některé ze
smluvních stran škoda, je příslušná smluvní strana povinna oprávněné smluvní straně vzniklou
škodu v plném rozsahu nahradit.
7. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku smlouvy trvají i po skončení účinnosti této
smlouvy.
V.
Odměna za dílo, platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a objednateli předané dílo
odměnu ve výši 2.000.000 Kč bez DPH (slovy Dvamiliony korun českých) bez DPH. K této částce
bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Takto stanovená odměna
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací této smlouvy, resp. s poskytnutím všech
plnění a práv dle této smlouvy.
2. Odměna bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po
protokolárním předání a převzetí díla.
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3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního
předpisu, přílohou faktury musí být kopie protokolu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Lhůta
splatnosti řádně vystavené faktury bude činit alespoň 21 kalendářních dnů od jejího doručení
objednateli. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, či opravě aniž by se tak dostal
do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či
opravených dokladů objednateli.
4.

Úhrada odměny bude provedena v české měně.

5. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den
splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání protokolu dle čl. III. odst. 1 této
smlouvy.
7.

Objednatel nebude poskytovat zálohy na odměnu za dílo.

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto
písemně informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve
smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel
obdrží pouze odměnu (část odměny) bez DPH.
VI.
Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání,
případná reakce na taková jednání
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně
formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle
zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky,
s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech
příloh, čímž se objednatel vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a
nastavuje postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku,
tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy
nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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VII.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 12 měsíců od předání a převzetí díla
objednatelem.
2. Zjištěné závady (po dobu trvání záruky) nahlásí oprávněná osoba objednatele zhotoviteli.
Specialisté zhotovitele se dostaví k diagnostice závady do 48 hodin od nahlášení (nebude-li
s objednatelem dohodnuto jinak). Drobné závady budou odstraněny při výjezdu specialistů
zhotovitele. Závady, jejichž odstranění vyžaduje časově delší přípravu a odzkoušení mimo reálný
provoz programového vybavení, mohou být po dohodě smluvních stran řešeny na pracovišti
zhotovitele s tím, že bude dohodnut termín opravy závady tak, aby takto mohla být provedena
v nejkratším možném čase. Objednatel je oprávněn vytknout i zjevné vady díla v průběhu celé
záruční doby bez ohledu na skutečnost, zda vada byla při protokolárním předání a převzetí díla
vytknuta či nikoliv.
3. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle čl. III. této smlouvy anebo
s odstraněním nebo diagnostikou závady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z odměny za dílo dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý den
prodlení.
4. Pro případ prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy se smluvní strany
dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za
každý, byť i započatý den prodlení.
5. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z čl. IV smlouvy je povinna zaplatit
druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení
své povinnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti.
7. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit
objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno
smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů se nepoužije.
8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany
objednatele zhotoviteli nebo zhotovitele objednavateli.
9. Odstoupit od této smlouvy je možno za podmínek a v případech stanovených občanským
zákoníkem.
10. Zánikem závazků uvedených v této smlouvě dohodou ani odstoupením od smlouvy není
dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích zůstat
v platnosti po zániku výše uvedených závazků. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na
zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé
z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní
strany i po ukončení smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění
závazků a ujednání o způsobu řešení sporů.
11. Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
dva.
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13. Tato smlouva
nabývá
účinnosti jejím
uveřejněním
v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi
stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je
dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně
uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech
jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).
Vlil.

Přílohy
Příloha č. 1 - Detailní specifikace předmětu plnění.
V Hradci Králové dne

r

i i -^ • ■v6*r'

V

V ?.Ž4ÍÍ.

správní ředitel
H

..

za objednatele
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

za zhotovitele
Ing. Bohumír Handlar
jednatel společnosti
HA-SOFT, s.r.o.

esy České r*pubiikv, s.p
Přemyslova 1 i06/l9etovy !~
500 08 Hradec Králové

ICKP2196451, Dlč: CZ42Í96455
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Příloha č. 1
ke smlouvě o dílo
Detailní specifikace předmětu plnění

I.
Předmět plnění
1.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek
uvedených v této smlouvě
a.

úpravy ekonomického systému objednatele SEIWIN5 spočívající v propojení
modulu Mobilní prodejna pro EET (MPR) s modulem Pokladna (POK), které jsou
součástí tohoto systému. Konkrétně se jedná o propojení pro automatické
zpracování prodejních dokladů (vystavených účtenek) z modulu MPR do modulu
POK a vytvoření odpovídajících pokladních dokladů v modulu POK;

b.

nastavení přístupových práv v ostré verzi SEIWIN5 pro modul Mobilní prodejna
pro EET (MPR). Seznam uživatelů, kterým budou přístupová práva nastavena
dodá objednatel v XLSX formátu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy;

c.

úpravu mobilní aplikace Prodejna LČR pro komunikaci přes FrontEnd server.

II.

Propojení MPR a POK
1.

2.

3.

Mezi klíčové vlastnosti rozšíření patří zejména:
•

automatizované vytvoření příjmového pokladního dokladu z již existujícího
prodejního dokladu

•

možnost z více prodejních dokladů vytvořit jeden pokladní

•

vytvoření nového typu příjmového pokladního dokladu (P6) - příjemka z prodejen

•

nastavení výběru pokladních operací pro jednotlivého uživatele mobilního zařízení

Vytvoření datové struktury a editoru pro převodový můstek z prodejny a položky na
pokladní operaci a obchodní položku, ve dvou variantách:
•

pro běžný prodej bez vazby na sklad zásob

•

pro prodej ze zásob s definicí čísla skladu

Vytvoření datové struktury a editoru nového typu příjmového pokladního dokladu P6 příjemka z prodejen, který umožní:
•

hromadné zaúčtování více prodejních dokladů

•

automatické vytvoření odpovídajícího výdajového dokladu v modulu MTZ dle
jednotlivých skladů

•

vytvoření tiskové šablony pro tisk dokladu P6 pro interní potřeby účetnictví podniku

•

povolení možnosti storna/zrušení vystaveného dokladu P6 a dovolení jeho
opakované vytvoření

•

umožnění ruční úpravy účetních parametrů položek
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4.

Rozšíření číselníku zúčtování pokladních operací (TAB13Z) nový typ dokladu P6

5.

Návrh a vytvoření algoritmu pro zúčtování dokladu P6 dle rozšířeného číselníku (TAB13Z)

6.

Návrh a vytvoření algoritmu pro tvorbu podkladů pro DPH dle rozšířeného číselníku TAB13Z

7.

Návrh a vytvoření algoritmu pro tvorbu přehledu odbytových plnění dle rozšířeného
číselníku TAB13Z

8.

Rozšíření všech reportů nový typ dokladu P6, především:

9.

•

Pokladní kniha

•

Přehled dokladů

•

Deník zúčtování pokladních operací

Rozšíření datových zdrojů v návrháři dotazů nový typ dokladu P6

10. Tvorba testovacích scénářů a jejich otestování zahrnujících moduly:
•

POK

•

MTZ

•

UCE

•

DAN

•

ODB

11. V nastavení propojení bude možno definovat okamžik, od kterého budou pořízené účtenky
přenášeny do pokladny.

III.
Nastavení přístupových práv pro Mobilní prodejnu pro EET
1.

Zhotovitel zajistí nastavení přístupu pro použití modulu MPR a mobilní aplikace Prodejna
LČR vybraným uživatelům.

2.

Objednatel předá seznam uživatelů, jimž má být přístup nastaven, ve formátu XLSX
do 5 pracovních dní od účinnosti smlouvy. Seznam bude obsahovat minimálně uživatelské
jméno, emailovou adresu a organizační jednotku uživatele.

IV.
Změna komunikace Prodejna LČR přes FrontEnd server
1.

Zhotovitel vytvoří novou verzi mobilní aplikace Prodejna LČR, která umožní automatickou
změnu nastaveného serveru pro komunikaci s IS SEIWIN na novou adresu serveru.

2.

Objednatel předá novou adresu serveru pro komunikaci mobilní aplikace s IS SEIWIN
do 5 pracovních dní od účinnosti smlouvy.
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V.
Dokumentace
Uživatelská a administrátorská dokumentace bude v českém jazyce, bude dodána jako
součást úloh v elektronické podobě ve formátech .PDF/A.

VI.
Požadavky na hardware, software a komunikační linky objednatele
Nároky na hardware, software a komunikační linky objednatele zůstávají bez změn.

V Hradci Králové dne

#
/ ^

v žasl
správní racíta
i

. .

■'

■ ■

-

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Daniel Szórád, Ph.D
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Bohumír Handlar
jednatel společnosti
HA-SOFT, s.r.o.

Hradec Králové
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