
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

GLOBDATA a.s.
se sídlem: Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 Staré Město
IČ: 056 42 361

raze, oddíl B, vložka
23165
zastoupená Ing. Janem Kolouškem, předsedou představenstva a Mgr. Martinem Hausnerem, členem
představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)

A

Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
K podpisu smlouvy oprávněn Ing. Martin Račanský, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222/0800
(dále jen „Objednatel“)

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Objednatel je provozovatelem systému rezidentního parkování a v rámci této činnosti má
zájem kontaktovat držitele oprávnění prostřednictvím SMS zpráv zasílaných na mobilní
telefony nebo obdobná technická zařízení držitelů umožňující příjem SMS, a to nikoliv za
marketingovými účely.

2. Za tímto účelem uzavírají Poskytovatel a Objednatel tuto smlouvu o poskytování služeb,
kterou se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli službu specifikovanou dále v čl. II
smlouvy a příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy, a Objednatel se zavazuje zaplatit
mu za to odměnu blíže specifikovanou v čl. VI smlouvy.

II.

Závazky Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit nejpozději do dne 1.3.2020. Objednateli možnost odesílat
SMS o maximální délce 145 znaků klientům užívajícím mobilní telefon v síti kteréhokoli
mobilního operátora se sídlem v ČR i klientům, kteří užívají mobilní telefon vybavený SIM
kartou mobilního operátora se sídlem mimo ČR, a to za předpokladu, že je uzavřena mezi
takovým mobilním operátorem a společností T-Mobile Czech Republic a.s. smlouva, na jejímž
základě doručuje zahraniční mobilní operátor svým zákazníkům SMS, jež mu k doručení předá
T-Mobile Czech Republic a.s. (systém Poskytovatele zajišťující odeslání SMS dále jen
„Systém“).

2. Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel neodpovídá za případné nedoručení SMS
v případech, kdy se tak stane z důvodů na straně mobilního operátora.

III.

Závazky Objednatele

1. Objednatel se zavazuje užívat Systém způsobem specifikovaným v pokynech Poskytovatele,
které mu budou předány před zahájením řádného provozu Systému.

2. Objednatel není oprávněn provádět změny Systému bez předchozího písemného souhlasu
Poskytovatele.



 
IV. 

Zahájení provozu 

1. Objednatel se zavazuje, že v rámci zkušebního provozu vyzkouší v dostatečném rozsahu 
veškeré funkce Systému a upozorní Poskytovatele na veškeré vady Systému, a to nejpozději 
do 14 dnů ode dne, kdy mu bude Poskytovatelem umožněn přístup k Systému, resp. 
k příslušnému internetovému rozhraní. Poskytovatel se zavazuje za uvedeným účelem 
umožnit Objednateli přístup k Systému nejpozději do deseti dnů ode dne uzavření této 
Smlouvy.  

2. Poskytovatel se zavazuje, že odstraní veškeré vady Systému, na které ho Objednatel 
upozornil, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž jej Objednatel upozorní na vady 
Systému. 

V. 

Provoz a funkce systému 

1. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že základní funkcí Systému je rozesílání SMS na 
telefonní čísla zadaná Objednatelem do Systému. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí 
v řádném provozu Systému odeslání těchto SMS na telefonní číslo zadané Objednatelem do 
Systému, a to obvykle nejpozději do 2 hodin od okamžiku, kdy budou Objednatelem zadány 
do Systému. 

VI. 

Úplata Poskytovateli 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli odměnu za každou SMS odeslanou Systémem: 
a) do sítí mobilních operátorů se sídlem v České republice a to tak, že úplata za 
každou jednu  odeslanou SMS   do sítě mobilních operátorů činí částku specifikovanou v níže 
uvedené tabulce dle sítě Mobilního operátora, do níž byla SMS odeslána: 

 

alfanumerický 
identifikátor 
(shortcode) 

O2 TM VF 

BRNO 0,73 Kč 0,64 Kč 0,77 Kč 

 
b) do sítí mobilních operátorů se sídlem ve Slovenské republice ve výši 1,00 Kč za každou 
jednu odeslanou SMS;  
c) do sítí ostatních mobilních operátorů, se kterými má T-Mobile Czech Republic a.s. uzavřeny 
propojovací dohody v rámci roamingu   ve výši 4,45 Kč za každou jednu odeslanou SMS;  
d) do fixních (pevných) sítí operátorů činí úplata ve výši 2,00 Kč za každou jednu odeslanou 
SMS. 
K cenám odeslaných SMS bude připočtena DPH ve výši vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
právních předpisů). Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn změnit výši úplaty 
za každou odeslanou SMS pouze na základě předchozí dohody s Objednatelem, proto bude-li 
mezi Smluvními stranami nalezena v uvedené záležitosti shoda, uzavřou za uvedeným 
účelem písemný dodatek. 
Celková měsíční částka, kterou Objednatel uhradí Poskytovateli za odeslané SMS, bude 
stanovena na základě Poskytovatelem písemně dodaného a Objednatelem odsouhlaseného 
měsíčního přehledu o počtu SMS. Tento měsíční přehled o počtu SMS bude Poskytovatel 
zasílat elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v ustanovení čl. X 
této smlouvy nejpozději do pátého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byly odeslány SMS uvedené v takovém měsíčním přehledu. 
Pokud Objednatel písemně nevznese námitku k měsíčnímu přehledu o počtu odeslaných 
SMS nejpozději do 15. (slovy: patnáctého) pracovního dne kalendářního měsíce, v němž byl 
takový měsíční přehled o počtu SMS doručen Objednateli, budou smluvní strany považovat 
pro účely této smlouvy přehled o počtu odeslaných SMS za odsouhlasený. Vznese-li 
Objednatel na podkladě dodaného měsíčního přehledu oprávněné námitky k počtu SMS, 



vystaví Poskytovatel dobropis na SMS, proti nimž vznesl Objednatel oprávněné námitky s tím, 
že dobropisovaná částka bude započtena proti první splatné faktuře – daňovému dokladu 
Objednatele. Smluvní strany sjednávají, že poslední den každého kalendářního měsíce je 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že Odměna za odeslané SMS bude placena vždy za období 
každého kalendářního měsíce na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Poskytovatelem se splatností do 21 dnů od doručení faktury Objednateli, přičemž taková 
faktura – daňový doklad musí být Objednateli prokazatelně doručena nejpozději 10. 
pracovního dne v příslušném kalendářním měsíci.  

3. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli úplatu za aktivaci Systému a ve výši 5 000 Kč 
plus DPH. Tato úplata je splatná na základě daňového dokladu – faktury do 21 dnů od 
doručení faktury Objednateli, přičemž DUZP je datum zahájení ostrého provozu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční Odměna za provoz alfanumerického identifikátoru 
„BRNO“ ve výši 1 000 Kč plus DPH bude vyúčtována stejným daňovým dokladem a se 
stejnou splatností jako odměna za odeslané SMS podle čl. VI odst. 1 Smlouvy.   

5. V případě, že se dostane Objednatel do prodlení s placením závazků z této smlouvy 
vyplývajících, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% za 
každý den prodlení. 

VII. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do vyčerpání maximální odměny 50 000 Kč bez 
DPH s tím, že každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět i bez 
uvedení jakéhokoliv důvodu, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná plynout prvním 
dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď prokazatelně doručena druhé Smluvní straně. Poskytovatel se zavazuje 
neposkytovat další plnění, kterým by byla překročena výše odměny 50 000 Kč bez DPH a 
dále se zavazuje upozornit Objednatele 30 dní před předpokládaným vyčerpáním maximální 
odměny na blížící se konec smlouvy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že dojde-li k prokazatelnému zvýšení cen, které je Poskytovatel 
povinen platit mobilním operátorům za SMS odeslanou na základě této smlouvy, je 
Poskytovatel oprávněn vyzvat Objednatele k jednání ohledně změny cen v rámci této 
smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na výše specifikované změně této smlouvy, je 
Poskytovatel oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to s dvouměsíční výpovědní dobou, která 
počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude taková výpověď Poskytovatele 
prokazatelně doručena Objednateli. 

VIII. 

Salvatorní klauzule 

1. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu obecně závazných 
právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán 
důvod k neplatnosti právního jednání, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou 
bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Smluvní strany 
se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat 
aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy. 

2. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a Smlouva by byla neplatná, 
strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný 
důvod neplatnosti bude odstraněn a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění 
Smluvních stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy v co nejširším 
možném rozsahu vyjdou přitom z původní Smlouvy. 

IX. 

Ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souvislosti s poskytováním služeb na základě této 
Smlouvy nebude docházet ke zpracování osobní údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních 
údajů a GDPR. 

2. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje (tzn. zejména obsah SMS, telefonní číslo), které 
bude za účelem poskytování služeb ze strany Poskytovatele Poskytovateli poskytovat, budou 
anonymizované, tzn. tyto údaje nebude možné přiřadit identifikovatelné fyzické osobě, a tudíž 



tyto údaje nebudou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a
GDPR.

3. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré údaje, které pro účely poskytování služeb na základě
této Smlouvy získá, neposkytne žádné 3. osobě a všechny takové údaje vymaže nejpozději
do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne, v němž byla spolupráce Smluvních stran na
základě této Smlouvy ukončena a kdy došlo k vypořádání všech práv a povinností na základě
této smlouvy. Poskytovatel je povinen do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne, v němž
mu byla prokazatelně doručena příslušná žádost Objednatele, vydat čestné prohlášení o
provedení výmazu všech údajů, které v souvislosti s poskytováním služeb na základě této
Smlouvy od Objednatele obdržel.

4. Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v ustanovení čl. IX odst. 3 Smlouvy ze
strany Poskytovatele je Objednatel oprávněn požadovat od Poskytovatele zaplacení smluvní
pokuty bez ohledu na to, zda Poskytovatel úmyslně nebo z nedbalosti porušil své povinnosti.
Výše smluvní pokuty je dohodou Smluvních stran stanovena na 50.000,- Kč (slovy: padesát
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zmíněné povinnosti. Smluvní pokutu,
na kterou vznikne Objednateli nárok podle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel povinen
uhradit do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní
pokuty.

5. Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

X.

Komunikace smluvních stran

1. Veškerá oznámení (nebo jakékoliv dokumenty) mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této
Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné
podobě a příslušné Smluvní straně doručena buď osobně, doporučeným dopisem či
prostřednictvím kurýrní služby, případně též faxem nebo e-mailem, není-li stanoveno nebo mezi
Smluvními stranami dohodnuto jinak.

2. Oznámení (nebo jakékoliv dokumenty) zasílaná prostřednictvím kurýrní služby nebo doručovaná
osobně se považují za doručená okamžikem jejich převzetí nebo odepřením jejich převzetí.
Oznámení (nebo jakékoliv dokumenty) zasílaná doporučeným dopisem se považují za doručená
sedmý (7.) den po jejich prokazatelném odeslání. Oznámení (nebo jakékoliv dokumenty) zasílaná
faxem nebo e-mailem se považují za doručená okamžikem obdržení zprávy o úspěšném
doručení oznámení příslušné Smluvní straně.

3. Adresy Smluvních stran pro účely doručování dle této Smlouvy:
Poskytovatel:

ve věcech smluvních a obchodních



XI.

Závěrečná ustanovení

1. Změny Smlouvy jsou možné jen ve formě písemného a číslovaného dodatku ke Smlouvě
podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech v českém jazyce, kdy Objednatel obdrží
dvě vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno.

3. Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy nebo dodatku k této Smlouvě v
důsledku přijetí nabídky jedné Strany druhou Stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými)
odchylkami či dodatky.

4. V případě vzniklých sporů se Strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním. Pokud
nedojde k nalezení smírného řešení, bude spor řešen místně příslušným obecným soudem.

5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(zejména ustanovení § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

6. Poskytovatel bere na vědomí, že je jako poskytovatel služeb hrazených z veřejných finančních
prostředků na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel je povinen
umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je
dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak budou
zveřejněny dílčí smlouvy na plnění, které budou podle tohoto zákona podléhat uveřejnění v
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci registru
smluv statutární město Brno. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě
nejsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a že údaje uvedené v této smlouvě
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8. Tato Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Účinnosti
nabývá tato smlouva dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

9. Strany prohlašují, že podmínky této Smlouvy byly předmětem jejich vzájemných jednání.
Strany plně rozumí obsahu a podmínkám této Smlouvy a mají zájem být jimi vázány.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka poskytovatele SMS služeb

Objednatel Poskytovatel

V Brně dne 2020 V Praze dne 2020

Ing. Martin Račanský
Vedoucí Odboru dopravy

Ing. Jan Koloušek
Předseda představenstva

V Praze dne 2020

Mgr. Martin Hausner
Člen představenstva



 


