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SMLOUVA 0 POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY WE OVÝCH
PREZENTACÍ ZAMĚSTNANCŮ, STRÁNEK KATEDER A PR

Smluvní strany

Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem: Kamýcká 129, 16500 Praha - Suchdol
IčO: 60460709
zastoupená: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem
kontaktní osoba: Ing. Luděk Chaloupka, ředitel OIKT ČZU, e-mail: chaloupkal@oikt.czu.cz
(dále jen „Objednatel")

eclair design s.r.0.
se sídlem:
ičo:
DIČ:
zapsaná v:
zastoupená:
kontaktní osoba:
(dále jen „Dodavatel")

Chodovecké nám. 324/8, 141 00 Praha 4
27208826
CZ27208826
obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, C.104583
Ondřejem Šotkem, jednatelem
Ondřej Šotek, e-mail: ondrej.sotek@eclair.cz, tel.: +420 736 489 840

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

smlouvu o poskytování servisní podpory webových prezentací zaměstnanců, stránek kateder a
prezentací

(dále jen „Smlouva")

1. Předmět Smlouvy
Předmětem této smlouvy je měsíční periodická údržba osobních webových stránek zaměstnanců,
stránek kateder a prezentací, zahrnující následující práce:

- bezpečnostní aktualizace a opravy redakčního systému pro zobrazování osobních
webových stránek, stránek kateder a prezentací implementovaného dodavatelem,

- rozšíření redakčního systému pro zobrazování osobních webových stránek, stránek kateder
a prezentací s celkovým časovým limitem čerpání 6 hodin měsíčně. Služby provedené po
vyčerpání tohoto časového limitu budou účtovány zvlášť dle specifikace uvedené v článku
4. této Smlouvy. Nevyčerpané hodiny Ize převádět do dalšího období- měsíce, nejvíce však
tři měsíce zpětně (18 hodin).

2. Povinnosti Objednatele
Objednatel poskytne Dodavateli možnost vzdáleného přístupu systémem VPN Objednatele
k serverům, kde jsou provozovány webové prezentace Objednatele.

3. Způsob plnění předmětu Smlouvy
3.1. Plněníse sjednává na dobu neurčitou se začátkem plněníod podpisu této Smlouvy, kdy Dodavatel

poskytuje Objednateli plnění v článku 1. této Smlouvy.
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3.2. Smlouvu je oprávněna vypovědět bez udánídůvodu kterákoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta
této smlouvy je stanovena na 1 měsíc. Výpověď smlouvy musí být písemná a výpovědní doba
začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.

3.3. Závady a případné požadavky je Objednatel povinen oznámit písemně na kontakt Dodavatele:
ondrej.sotek@eclair.cz, případně telefonicky na tel.: +420 736 489 840.
Kontaktníosoby Dodavatele: Ondřej Šotek, e-mail: ondrej.sotek@eclair.cz, tel.: +420 736489840.
V případě nepřítomnosti kontaktní osoby Dodavatele, je Dodavatel povinen zajistit odpovídající
náhradu a tuto skutečnost sdělit písemně neprodleně na adresu svoboda@oikt.czu.cz.

3.4. Komunikace s Objednatelem probíhá prostřednictvím níže uvedených kontaktních osob, které
slouží i jako informační kanál při případných údržbách a odstávkách.

Ing. Michal Hruška, Ph.D., telefon: +420 224383420, e-mail: jabko@tf.czu.cz
RNDr. Stanislav Jelen, telefon: +420 22438 4330, e-mail: jelen@oikt.czu.cz

4. Cena a platební podmínky
4.1. Za plnění předmětu této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran paušální měsíční částka

ve výši 7 000; Kč bez DPH. Součástí této paušální měsíční částky je 6 hodin prací na rozšíření
redakčního systému pro zobrazování osobních webových stránek, stránek kateder a prezentací.

4.2. Za práce provedené po vyčerpání měsíčního časového limitu 6 hodin (paušálu) bude Dodavatel
účtovat hodinovou sazbou ve výši 800,- Kč bez DPH.

4.3. Daňový doklad - fakturu vystavuje Dodavatel měsíčně k prvnímu dni následujícího měsíce.
Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení Objednateli. Fakturu je Dodavatel povinen doručit
na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00,
Praha - Suchdol nebo zaslat elektronicky na adresu faktury_olkt@czu.cz. Jiné doručení nebude
považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným
způsobem uhradit.

4.4. Ke všem cenám bude účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných právních předpisů.
4.5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se
tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

4.6. Dnem úhrady fakturované částky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je tato částka
odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Dodavatele. Úhrada
jednotlivých faktur bude provedena na bankovní účet Dodavatele zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i
v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Dodavatel nebude mít bankovní
účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění
správcem daně, aniž by byl v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně
oznámí Dodavatel bezodkladně Objednateli.

4.7. Objednatel je oprávněn odtétosmlouvy odstoupit v případě, žese Dodavatelstane nespolehlivým
plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o prodávajícím zveřejněna příslušným
správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si kupující, jakožto ručitel,
právo o částku odpovídající výši DPH snížit částku poskytnutou na úhradu kupní ceny
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prodávajícímu dle této smlouvy. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu předem
oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícím o
příslušnou částku DPH a prodávající není oprávněn po kupujícím uhrazení částky odpovídající výši
DPH jakkoliv vymáhat. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající není povinen
zveřejňovat účet dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů.

5. Práva a povinnosti smluvních stran
5.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění předmětu Smlouvy specifikované v článku 1. Objednateli

na základě svých odborných znalostí a schopností.
5.2. Dodavatel je oprávněn pozdržet nebo i pozastavit plnění předmětu této Smlouvy po dobu, kdy je

Objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých i nepeněžitých závazku vyplývajících z této
Smlouvy.

5.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli možnost vzdáleného přístupu k serveru, kde běží
webové prezentace Objednatele.

5.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli na svůj náklad potřebnou součinnost pro řádné a
včasné plnění předmětu Smlouvy.

5.5. Objednatel se zavazuje platit Dodavateli za plnění předmětu této Smlouvy cenu podle článku 4.
5.6. Objednatel se zavazuje kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb Dodavatelem a v případě, že bud

považovat poskytnuté služby za nekvalitní, vyrozumí o této skutečnosti Dodavatele písemnou
formou.

6. Odpovědnost za vadu škody
6.1. Vadou podle této Smlouvy se rozumí nemožnost užívat systém obvyklým způsobem a

k obvyklému účelu.
6.2. Objednatel oznamuje zjištěné vady a poruchy písemně na kontaktní emailovou adresu Dodavatele

ondrej.sotek@eclair.cz, a to ihned po jejich zjištění.
6.3. Dodavatel se zavazuje, v případě výskytu vady nebo poruchy, zahájit práce směřující k odstranění

takové vady nebo poruchy dle podmínek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „reakční
doba")

7. Smluvní pokuta
Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy dodavatel poruší svou povinnost dle článku 1. a 6.
této Smlouvy, bude objednateli účtována sleva 10% z měsíčního paušálního poplatku,
stanoveného v článku 4. této Smlouvy, za každé takové porušení. Maximálně však do výše
měsíčního paušálu.

8. Platnost, účinnost a trvání Smlouvy

8.1. Tato Smlouva a právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména
občanským zákoníkem.

8.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv 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), ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Začátek plnění je stanoven na dobu účinnosti smlouvy.

8.4. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
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8.5. Tuto Smlouvu lze ukoncit: 
• dohodou smluvnfch stran, jejfz soucastf je i vyporadanf vzajemnych zavazku

a pohledavek,
• odstoupenfm od Smlouvy v prfpadech uvedenych v teto Smlouve,

• vypovedf jedne ze smluvnfch stran i bez uvedenf duvodu. V tomto prfpade cinf vypovednf
doba jeden (1) mesfc a pocfna bezet prvnfm dnem kalendarnfho mesfce nasledujfcfho po
mesfci, v nemz byla vypoved' dorucena druhe smluvnf strane a koncf uplynutfm poslednfho
dne vypovednf doby.

8.6. Objednatel je opravnen odstoupit od teto Smlouvy v prfpade, ze Dodavatel opakovane poskytuje 
Sluzby nekvalitne, prestoze byl Dodavatel na tuto skutecnost Objednatelem jiz opakovane a 
pfsemne upozornen. 

8.7. Zmeny a doplnky teto Smlouvy lze provadet pouze formou cfslovanych pfsemnych dodatku, 
ktere obsahujf odkaz na prfslusny clanek teto smlouvy. Zmena ci doplnek se po podpisu obema 
smluvnfmi stranami stava nedflnou soucastf teto Smlouvy. 

8.8. V prfpade, ze se nektere ustanovenf teto Smlouvy stane neplatnym ci nevymahatelnym, zustavajf 
ostatnf ustanovenf i nadale v platnosti, ledaze pravnf predpis stanovf jinak. Smluvnf strany se 
zavazujf takove neplatne ci nevymahatelne ustanovenf nahradit jinym, odpovfdajfcfm ucelu 
ustanovenf neplatneho ci nevymahatelneho. 

8.9. Dodavatel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho znenf smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 
prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu a zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch 
podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o 
registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisu. 

8.10. Dodavatel bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona c. 
320/2001 Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Dodavatel je povinen plnit 
povinnosti vyplyvajfcf pro nej jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona. 

8.11. Smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech, z nichz Dodavatel obdrzf jeden a Objednavatel 
dva. 

8.12. Smluvnf strany prohlasujf, ze si Smlouvu pred jejfm podpisem precetly a s jejfm obsahem bez 
vyhrad souhlasf. Smlouva je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na dukaz 
pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pripojujf opravnenf zastupci smluvnfch stran sve 
vlastnorucnf podpisy. 

8.13. Nedflnou soucastf teto smlouvy je nasledujfcf prfloha: 
Prfloha c. 1- Reakcnf doby 

2 5 -10- 2019V Praze, dne .............................. . 

za Objednatele 

Ing. Karel Pubal, Ph.D. 

kvestor 

Provereno pravnfm odd. CZU v Pr 

1� t\o. 1(\ 
V Praze, dne ............................ .. 

Stranka 4 z s

za Dodavatele 

Ondrej Sotek 

jednatel 



Příloha č. 1 - Reakční doby

Reakční doby:
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Kritické chyb Zahájení opravy 8 hodin od nahlášení chyby v
případě kritických chyb znemožňujících
zobrazování webových stránek.

Nekritické chyby Zahájení opravy 48 hodin od nahlášení chyby v
případě nekritických chyb, které nemají vliv na
funkčnost webu.

Rozšíření funkcionality Rozšíření funkcionality webu v rámci hodin
paušálu do 1 týdne.


