
Smlouva na zajištěn í sběru dat a statistické služby na vědeckém projektu 

I. 

Smluvní strany 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 
Se sídlem: J. Boreckého 1167 /27, 370 11 české Budějovice 
IČ : 600 766 58 DIČ: CZ 600 766 58 

Veřejná vysoká škola univerzitního typu 

Zákon č.111/98 Sb., o vysokých školách nestanoví povinnost zápisu do obchodního rejstříku 

Zastoupena: Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., děkanka fakul ty, 

0444 
0721000 019 

Ve věcech smluvních: PhDr. Jana Samková, Ph.O., vedoucí ekonomického oddělení fakulty,  

Ve věcech realizace smlouvy: Mgr. Ivana Chloubová Ph.O., řeš itelka projektu 

Bankovní spojení:  

dále jen „objednatel" na straně jedné 

a 

INRES-SONES, v.o.s 
Se sídlem: Kolbenova 159/5; 190 00 Praha 9 

IČ: 48119 326 DIČ: CZ48119326 

Zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8041 

Zastoupen: PhDr. Petr Sadílek 

E-mailový kontakt:  

Bankovní spojení:  

dále jen „dodavatel" na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných § zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

smlouvu na zajištění sběru dat a statistické služby, týkající se vědeckého projektu dále jen „smlouva" 

li. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele, podaná v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „ZSF: AZV Statistické služby a sběr dat 2021-2024", vedenou pod kódem 
VZ-E0-21/009 a TA 114 639 (dále jen „veřejná zakázka", zadaná mimo režim zákona č. 137 /2006 Sb. O 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřních předpisů Jihočeské univerzity v českých 
Budějovicích, R 389 ze dne 10. 12. 2018, které jsou dodavatelem v rámci těchto smluvních podmínek 

akceptovány). 

2. Předmětem této smlouvy jsou specializované služby, týkající se kvantitativního sběru dat a jejich 
statistického zpracování pro objednatele, v rozsahu a harmonogramu a specifikace projektu, uvedeném v 

neveřejné příloze č. 1 Smlouvy. 

3. časový harmonogram v návaznosti na předmět smlouvy bude průběžně upřesňován osobně řešitelkou 

vědeckého týmu, Mgr. Ivanou Chloubovou, Ph.O .. 
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4. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje dodat objednateli specializované služby sběru dat a statistického 
zpracování v letech 2021-2024, vázající se na realizaci vědeckého projektu AZV NU21-09-00300. 

5. Objednatel se zavazuje za objednané a realizované služby zaplatit sjednanou cenu způsobem a v termínu 
stanoveném touto smlouvou. 

6. Na základě této smlouvy bude objednatel podle svých aktuálních potřeb realizace vědeckého projektu 
zadávat dodavateli dílčí pracovní úkoly. Dodavatel se zavazuje dodávat objednateli specializované služby 
sběru dat a statistického zpracování podle dílčích časových upřesnění. 

Ill. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění dle smlouvy jsou služby týkající se sběru dat a statistického zpracovan, v rámci 

vědeckého projektu „Role sestry a péče o ni v době pandemie" v letech 2021-2024 dle specifikace projektu 

a upřesnění hlavní řešitelky projektu, Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D„ 

2. Smluvní strany se dohodly, že specifikace předmětu plnění je úzce a zcela vázáná na realizaci víceletého 
vědeckého projektu a jednotlivá dílčí plnění a plnění jako celek budou průběžně vzájemně předávána na 

osobních realizačních schůzkách. 

IV. 

Cena realizace a platební podmínky 

1. Cena zahrnuje veškeré nezbytné náklady dodavatele a vychází z předložené nabídky veřejné zakázky. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu realizace vždy k jednotlivému dílčímu plnění, na základě faktury 
vystavené dodavatelem a doručené objednavateli nejpozději do 14 kalendářních dnů po dodání a převzetí 

dílčího předmětu plnění smlouvy. Dílčí faktury lze vystavovat i v průběhu kalendářního roku, a to na základě 
souhlasu s osobou odpovědnou za realizaci smlouvy objednatele. 

3. Objednavatel nebude poskytovat dodavateli žádné zálohy. 

4. Objednatel uhradí služby na základě vystavené faktury (daňového dokladu). Faktura musí obsahovat ve 
svém textu název služby a číslo smlouvy 0721 00 019. Faktura musí jako běžný daňový doklad obsahovat 

údaje stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura bude zaslána na centralizovanou adresu objednatele efaktury@jcu.cz 

Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů. 

5. Cena podle této smlouvy činí 1.650.000 CZK bez DPH, celková cena včetně DPH činí 1.996.500 CZK. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která 

nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této smlouvě, případně bude mít jiné závady v obsahu 
nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu v rozporu s touto smlouvou. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy neprávnosti fakturu opravit nebo 

nově vyhotovit objednateli. Objednateli vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

7. Platby budou následně probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet objednatele, uvedený ve smlouvě. 

Změnu bankovního spojení a čísla účtu bude možno provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě 
nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně. 

8. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele nejpozději 

v den splatnosti faktury. 
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v. 
Místo, doba plnění smlouvy, reklamační podmínky 

1. Místem plnění a dodání realizovaných služeb je Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích. 
Garantkou smlouvy je Mgr. Ivana Chloubová, Ph.O .. 

2. Doba plnění smlouvy je vázána na realizaci vědeckého projektu objednatele v letech 2021-2024. 

3. Nároky z vad a další závady je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, prostřednictvím osoby 

odpovědné ve věcech realizace smlouvy. V případě oprávněné reklamace má objednatel nárok na bezplatné 
a řádné odstranění vad. Další nároky objednatele se řídí občanským zákoníkem. 

VI. 

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu realizace vědeckého projektu, maximálně do 31.12.2024. 

2. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné 

porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje: 
a) na straně objednatele nezaplacení ceny realizace podle této smlouvy ve lhůtě stanovené smlouvou 

delší než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury. 
b) na straně dodavatele, jestliže nedodá řádně a včas předmět smlouvy a pokud nedošlo k nápravě, 

přestože byl dodavatelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn; bude-li z chování dodavatele 

zřejmé, že svoje závazky neplní ani do 20 dnů. 

3. Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od smlouvy písemně oznámit druhé 

smluvní straně. Smlouva zaniká doručením písemného odstoupení druhé straně. 

4. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, k jejíž platnosti se vyžaduje písemná forma nebo výpověď 

jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc, kdy výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

VII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné 

plnění svých vzájemných závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o 
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důlež ité pro řádné plnění této smlouvy. 

2. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, které si navzájem poskytnou, jsou označeny jako 
důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě ani použít v rozporu s jejich 
účelem pro své potřeby. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

3. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. 

Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo 

České republiky. 
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Touto povinností jsou vázáni i všichni subdodavatelé 

dodavatele. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného 

číslovaného dodatku. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech včetně přílohy, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jeden originál. 

4. Smlouva je zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění zajistí 

objednavatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že byla ujednána po vzájemném projednání podle 

jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. 

V českých Budějovicích, dne 1 7 -08- 2021 

 
Mgr. Ivana Chloubová, Ph.O. 

děkanka 

Zdravotně sociální fakulta JU 

PhDr. Petr Sadílek / 

INRES-SONES, v.o.s. 
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