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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Smluvní strany 

Počítačová společnost, s.r.o. 
se sídlem Hybernská 1014/13, Praha 1 PSČ 110 00 

zastoupená Ing. Jiřím Janouškem – jednatelem společnosti 

IČO:   60463082 

DIČ:   CZ60463082 

Bankovní spojení: RaiffeisenBank 

Číslo účtu:  6271999001/5500 

      (dále jen dodavatel) 

 

Drážní úřad 
se sídlem Wilsonova 300/8, Praha 2 PSČ 121 06 

zastoupená Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D. - ředitelem 

IČO:   63179425 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  33129-011/0710 

 

       (dále jen odběratel) 

uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 obč.zák.č.89/2012 Sb. tuto smlouvu: 

 

I. 

Předmět smlouvy  

1.1. Dodavatel se zavazuje, že řádně, včas a na svůj náklad provede činnost specifikovanou v Příloze 

č.1 („Předmět činnosti“) 

1.2. Údržba a tvorba softwarových aplikací pro Drážní úřad 
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II. 
Rozsah Služeb 

2.1 Rozsah služeb je specifikován v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této smlouvy 

  

III. 

Ostatní ujednání 

 

3.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat služby uvedené v čl. I. vždy řádně s plnou odbornou péčí. 

Dostane-li se dodavatel při poskytování služeb ve smyslu čl. I. této smlouvy do styku s údaji 

důvěrného rázu, či s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství, je povinen ho přísně chránit v 

souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

3.2 Odběratel se zavazuje neposkytovat obchodní informace dodavatele třetím osobám a to včetně 

obchodních informací uvedených v této smlouvě. 

 

3.3 Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost, podklady a informace potřebné pro 

kvalitní poskytování služeb dle této smlouvy. 

 

 

IV. 

Platnost smlouvy 

4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.1.2014 

 

4.2 Smlouva může být vypovězena oběma smluvními stranami, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní 

lhůta této smlouvy je 3 měsíce pro obě dvě smluvní strany. Výpověď musí být podána vždy 

písemně do konce posledního měsíce aktuálního čtvrtletí. Platnost smlouvy bude ukončena 

posledním dnem následného čtvrtletí.  
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V. 

Forma platby 

5.1 Dodavatel vystaví fakturu na základě přílohy číslo 1. Nedílnou součástí faktury bude oboustranně 

odsouhlasený předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami s uvedením všech 

provedených úkonů. 

 

 

5.2 Fakturace bude probíhat čtvrtletně od data podepsání smlouvy. 

 

 

5.3 Splatnost faktury je 20 dnů od data vystavení. 

 

 

5.4 Fakturace na 4. čtvrtletí musí být vystavena a doručena do 12. prosince daného roku. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

6.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku v platném znění. 

 

 

6.2 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

 

 

6.3 Tato smlouva je projevem shodné a svobodné vůle účastníků a vstupuje v platnost dnem jejího 

podpisu. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž smluvní strany obdrží po dvou 

vyhotovení. 
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Za dodavatele:      Za odběratele: 

 

V Praze dne  ...........................................  V Praze dne  ........................................... 

 

 

 

................................................................  ................................................................ 

     Ing. Jiří Janoušek                        Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

              jednatel společnosti          ředitel Drážního úřadu 
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Příloha číslo 1. ke Smlouvě o poskytování služeb č. 140101-DU  
 

I. 
Rozsah služeb 

 
1.1 Správa a údržba softwaru pro vydávání průkazů způsobilosti (DUPZ). 

 
1.2 Správa a údržba propojení systému DUPZ jako národní registr drážních vozidel (NVR) na centrální 

virtuální registr vozidel (dále jen „VVR“) spravovaný Evropskou železniční agenturou pomocí tzv. 
translationengine. 

 
1.3 Zajišťovaní aktualizací připojení NVR prostřednictvím translationengine verze 1.2.1. Aktualizace 

bude provedena na základě upozornění pověřeného pracovníka Drážního úřadu o změně verze. 
 
1.4 Zajišťování realizace evidence tzv. krátkých vět (údajů o železničních vozidlech schválených 

v jiném členském státě EU) v prostředí národního registru drážních vozidel a jejich zveřejňování 
prostřednictvím VVR. Aktualizace bude provedena na základě upozornění pověřeného pracovníka 
Drážního úřadu o změně verze. 

 
1.5 Předmět činnosti bude dodavatel realizovat zkušenými pracovníky disponujícími dostatečnou 

odborností. 
 

 

 
II. 

Cena a časová náročnost. 
 
2.1 Cena je vyjádřena pomocí časové náročnosti manday, tzn. jeden manday představuje práci 

jednoho člověka na jeden den, tedy osm pracovních hodin. 
 

2.2 Jeden manday je vyčíslen na 9.900,00 Kč bez DPH 
 
2.3 Celková časová náročnost je 3 mandaye měsíčně. 
 
 
Cena celkem bez DPH za měsíc:  29.700,00 Kč 
Cena celkem s DPH za měsíc:   35.937,00 Kč 
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III. 

Vyhodnocení prací  
 

3.1  Jedenkrát ročně bude probíhat vyhodnocení provedených prací. 

 

 

3.2 Na základě tohoto vyhodnocení může být upravena příloha číslo 1, která je nedílnou součástí 

Smlouvy a poskytování služeb č. 140101-DU. 

 

Za dodavatele:      Za odběratele: 

 

V Praze dne  ...........................................  V Praze dne  ........................................... 

 

 

 

................................................................  ................................................................ 

     Ing. Jiří Janoušek                        Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

              jednatel společnosti          ředitel Drážního úřadu 

 


