
Smlouva o provozu systému vismo  

služby společnosti WEBHOUSE, s.r.o. 

 

I. Smluvní strany 

1.  Objednatel: 

Úřad pro ochranu osobních údajů, jednající RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu 
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
IČ: 70837627 
 

2.  Zhotovitel: 

WEBHOUSE, s. r. o., zastoupena jednatelkou Ing. Jitkou Savickou 
hl. provozovna a poštovní adresa: Masarykovo nám. 47, 586 01 Jihlava 
sídlo: Levského 3187/6, 143 00 Praha 4, IČ 25327054, DIČ CZ25327054 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: odd. C, vložka 593 57 

 

II. Předmět smlouvy a cena 

Předmět plnění Ceny bez DPH Ceny včetně DPH* 

Licence vismo Online, provoz stránek  700 Kč měsíčně 840 Kč měsíčně 

vismo Fórum (sleva 50%) 104,50 Kč měsíčně 125,40 Kč měsíčně 

vismo Rejstřík (sleva 50%) 104,50 Kč měsíčně 125,40 Kč měsíčně 

vismo Odběr novinek (sleva 20%) 42,40 Kč měsíčně 50,88 Kč měsíčně 

vismo Revize aktuálnosti webu (sleva 20%) 42,40 Kč měsíčně 50,88 Kč měsíčně 
V měsíčním provozu základních modulů vismo jsou  zahrnuty práce a konzultace (včetně technické podpory) do 1 hodiny měsíčně.  
*) Výše DPH dle platné zákonné sazby ke dni vystavení dokladu nebo termínu poskytnutí služby 
 

III. Čas plnění 

1. Řídí se dle Obecných obchodních podmínek pro poskytování služeb. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 

1.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky a Ceník prací a služeb. 
2.  Veškeré případně vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny především dohodou obou stran. Nedojde-

li k dohodě, bude spor řešen před příslušným soudem v České republice. 
3.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 
4.  Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky. 
5.  Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem doručení Listu 

s ochrannými prvky pro využívání objednaných služeb pozemní poštou na adresu Objednatele. Od tohoto dne se 
bude účtovat za provoz služeb dle této smlouvy.  

6.  Smlouva se uzavírá na dobu 3 let od předání a převzetí díla.  
Prodloužení smlouvy je možné písemným dodatkem. 

  
 
V Praze dne 6. 9. 2012 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
za Objednatele 

........................................................................ 
za Zhotovitele 

 


