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Smluvní strany 

NEWTON Media, a.s. 

Sídlem:   Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4  

IČO:    28168356 

DIČ:    CZ28168356 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2601942/0800 

Jednající:   Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 

Společnost NEWTON Media, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u 

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12446. 

(dále jen poskytovatel) na straně jedné 

a 

  Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace 

se sídlem:   Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

IČO:   70947422 

DIČ:   CZ70947422 

Bankovní spojení: 1410359379/0800 

Zastoupená:  ing. Janem Kaňkou, ředitelem 

(dále jen objednatel) na straně druhé uzavírají následující  

 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EIZ 

(ve smyslu §1746, odst.2 z.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

článek I. 

Předmět smlouvy (služba) 

1.1 Předmětem této smlouvy je:  

  - Závazek řádného poskytování služeb přístupu k elektronickým informačním zdrojům 

poskytovatelem objednateli (dále též „služba“ či „služby“). Obsah, rozsah a podmínky služby 

jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

- Závazek objednatele řádně hradit sjednanou cenu za služby poskytnuté poskytovatelem. 

 

článek II. 

Doba trvání smlouvy 

2.1  Smluvní strany si sjednávají, že služba bude poskytovatelem poskytována po celou dobu 

trvání této smlouvy, tedy od okamžiku nabytí její účinnosti do 31. 3. 2022 (včetně).  

článek III. 

Cena služby a její vyúčtovávání 

3.1 Objednatel se s poskytovatelem dohodli na smluvní ceně ve výši, která je přesně a 

položkově specifikována v Příloze č. 1 k této smlouvě a činí 5.000, - Kč bez DPH měsíčně.  
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3.2 Splatnost ceny za poskytnuté služby se sjednává na základě vystaveného daňového 

dokladu (faktury) Splatnost daňového dokladu (faktury) bude činit 14 kalendářních dní 

ode dne jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení ceny za poskytnutou službu se rozumí 

den připsání částky na účet poskytovatele. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat 

náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále 

náležitosti dle ust. §435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad (faktura) bude 

obsahovat neúplné nebo nesprávné náležitosti či údaje, je objednatel oprávněn jej zaslat 

ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či 

opraveného dokladu. 

3.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu splatnosti podle odstavce 3.2 této smlouvy se 

objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % za 

každý den prodlení.  

3.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel získá grantové prostředky (dotaci) 

na úhradu ceny dle této smlouvy od poskytovatele těchto grantových prostředků, nebude 

objednatel hradit cenu za objednané služby nebo jejich část z vlastních prostředků, ale 

z těchto grantových prostředků. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane situace, kdy 

bude objednatelem cena hrazena za určité období z prostředků grantu (dále jen „grantové 

období“), nebude možné smlouvu v tomto grantovém období a v období 4 měsíců 

následujících po grantovém období vypovědět. Pokud kterákoliv smluvní strana doručí 

v době trvání grantového období a v období následujících 4 měsíců bezprostředně 

navazujících na grantové období výpověď této smlouvy druhé smluvní straně, neskončí 

výpovědní doba dříve, než uplynou 4 měsíce od ukončení příslušného grantového období. 

Objednatel se zavazuje oznámit poskytovateli písemně skutečnost, že hodlá cenu 

poskytovaných služeb hradit z grantových prostředků. 

3.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu splatnosti podle odstavce 3.2 této smlouvy má 

poskytovatel právo, po předchozí písemné výzvě k uhrazení dlužné částky, přerušit 

poskytování služeb.  

článek IV. 

uplatňování nároků z vad služby (reklamace) 

4.1 V případě, že poskytovatel dat (vydavatel) nedodá data nezbytná pro poskytnutí služby 

poskytovatelem objednateli, anebo je nedodání dat způsobeno výhradně tzv. vyšší mocí 

(živelnou pohromou, výpadkem proudu), poskytovatel nenese za nedodání těchto dat 

konečnému uživateli objednatele žádnou odpovědnost. Pokud nebude služba (data) 

poskytnuta z jiného důvodu, a sice z důvodu zavinění na straně poskytovatele, zavazuje 

se poskytovatel uhradit objednateli na předchozí výzvu objednatele poměrnou finanční 

částku vzhledem k rozsahu neposkytnuté služby (nedodaných dat) a vzhledem k výši ceny 

za poskytované služby. 

4.2 V případě, že objednateli nebude poskytnuta služba řádně (nekompletní či s jinými 

vadami), je oprávněn uplatnit vůči poskytovateli nárok z vadně poskytnuté služby. 

Objednatel je především oprávněn požadovat bezodkladné odstranění vady poskytované 

služby, případně přiměřenou slevu z ceny služby. Při vyřizování uplatněných nároků 

z vadně poskytnuté služby (reklamace) se postupuje obdobně jako dle obecných 

ustanovení občanského zákoníku upravujících odstranění vad při koupi věci a spočívá-li 

zavinění na straně poskytovatele, náleží objednateli poměrná sleva z vyúčtované ceny za 

plnění vadně poskytnuté služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uplatnění 

nároku z vadně poskytnuté služby v daném kalendářním měsíci poskytování služby lze 

uplatnit do 14 dní od okamžiku vzniku vadného plnění. 

 

článek V. 

ujednání o mlčenlivosti 

5.1 Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících 

se druhé smluvní strany, o plnění této smlouvy a jejich podmínek. 

5.2 Závazky uvedené v odstavci 5.1 této smlouvy se nevztahují na: 
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-  informace, které byly v době jejich zpracování veřejně známé nebo byly z těchto závazků 

vyňaty písemným souhlasem některé ze smluvních stran a na informace, u nichž povinnost 

zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě stanoví zákon. V případě dalšího nakládání 

s textovými soubory na straně objednatele bude u každého textu uveden příslušný zdroj 

a datum. 

-  zvláštní případy povinností plynoucích ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona 

č.320/2001Sb., o finanční kontrole, zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, a konečně zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. 

5.3 Objednatel není oprávněn poskytovat zpracovaný soubor informací ani jeho část třetím 

osobám kromě registrovaných čtenářů knihovny k četbě ve svých prostorách nebo pomocí 

zabezpečeného vzdáleného přístupu s vyloučením jejich přeposílání, a to jakoukoli formou, 

a to vždy s bezvýjimečným a absolutním vyloučením jejich dalšího komerčního využití 

těmito třetími osobami. Pořizování tištěných kopií v prostorách knihovny pro osobní 

potřebu registrovaných čtenářů knihovny s bezvýjimečným a absolutním vyloučením jejich 

dalšího komerčního využití je dovoleno.  

5.4 Poruší-li objednatel úmyslně ujednání v odstavci 5.3, zavazuje uhradit poskytovateli 

pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé takové porušení. Porušení těchto povinností 

prokazuje poskytovatel. 

článek VI. 

Doba trvání smlouvy, zrušení a zánik smlouvy 

6.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou, a to od okamžiku nabytí její 

účinnosti až do 31.3.2022 (včetně). 

6.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a dnem podpisu Přílohy č. 1 k této smlouvě 

oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 1. 4. 2021 nebo dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

6.3 Smlouva může zaniknout nebo může být zrušena:  

a) dohodou smluvních stran, 

b) zánikem kterékoliv ze smluvních stran bez právního nástupce, 

c) odstoupením od smlouvy, 

d) výpovědí smlouvy. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že každá z nich je oprávněna od smlouvy odstoupit jen 

v případě podstatného porušení smlouvy (§ 2001 a násl. občanského zákoníku) a v případě 

porušení závazku uvedeného v odstavcích 3.2, 5.1, 5.2 a 5.3 této smlouvy. 

6.5 Odstoupení od smlouvy musí být proveden písemnou formou a musí v něm být uveden 

konkrétní a nezaměnitelný důvod odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna 

práva smluvních stran vyplývající z této smlouvy, s výjimkou sankčních nároků, a 

povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu 

částek plynoucích ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení 

druhé smluvní straně. 

6.6 V případě odstoupení od smlouvy nebo její výpovědi objednatelem má poskytovatel právo 

na úhradu ceny již poskytnuté služby. 

6.7 Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran též písemně vypovědět bez uvedení důvodu. 

Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet prvního (1.) dne kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní 

straně (s modifikací v případech ujednaných v odstavci 3.4 této smlouvy). 

Článek VII. 

Závěrečná ujednání 

7.1 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, ve které je specifikován druh a rozsah 

služby a cena za službu. 
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7.2 Je-li odběratel povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí poskytovatel s uveřejněním této smlouvy v 

registru smluv, které je povinen zajistit odběratel. Poskytovatel však považuje odměnu a 

specifikaci služeb dle odstavce 1.1 a Přílohy č. 1 k této smlouvě za předmět obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a proto vylučuje metadata o odměně a 

specifikaci služeb dle odstavce 1.1 a dle Přílohy č. 1 této smlouvy z uveřejnění a požaduje 

znečitelnění informací o této odměně a specifikaci služeb v elektronickém obrazu textového 

obsahu smlouvy, který je odběratel povinen zaslat správci registru smluv k uveřejnění. 

Odběratel s tímto postupem souhlasí a zavazuje se zachovávat mlčenlivost o informacích 

o odměně a specifikaci služeb dle odstavce 2.1 a dle Přílohy č. 1 této smlouvy jakožto 

obchodní tajemství poskytovatele minimálně do doby, než případné rozhodnutí 

nadřízeného orgánu odběratele nebo soudu stanoví, že takto neuveřejněná část této 

smlouvy nebo takto vyloučená metadata mají být poskytnuta podle předpisů upravujících 

svobodný přístup k informacím. 

7.3 Smluvní strany se zavazují jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy činit výhradně 

v písemné podobě po předchozím odsouhlasení a podepsání oběma smluvními stranami. 

7.4 Tato smlouva nahrazuje všechny případné smlouvy a dodatky o poskytování služeb 

uzavřené dříve mezi dotčenými smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci, 

konkrétně ze strany poskytovatele subjektem Anopress IT, a.s. (IČ: 26694484). 

7.5 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

7.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží poskytovatel a 

jedno objednatel. 

7.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, porozuměly jejímu 

obsahu, souhlasí s jejím obsahem bez výhrad nebo doplnění a na důkaz toho ji níže svými 

oprávněnými zástupci podepisují. 

 

V Praze dne:  

 

 

 

 

 Ve Zlíně dne:  

Petr Herian, předseda představenstva 

NEWTON Media, a.s. 

 Ing. Jan Kaňka, ředitel knihovny 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve 

Zlíně, 

příspěvková organizace 




