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Smlouva o poskytování služeb serverového hostingu 
a souvisejících služeb servisní podpory k provozu ekonomických 

informačních systémů 
 

SSČ č. 037-R/21 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. (dále jen "smlouva") 

1. Smluvní strany 

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 
zastoupená   Ing. Kamilem Langem, CSc., DSc., ředitelem 
se sídlem:  Husinec- Řež 1001, 250 68 Řež u Prahy 
IČO:    61388980 
DIČ:    CZ61388980 
zapsaná   v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:  679114193/0300 
(dále jen „Objednatel“) 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
Zastoupená:  Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
Se sídlem:  Národní 1009/3, 110 00 PRAHA 1 
IČO:    60457856 
DIČ:    CZ60457856 
zapsaná:  v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  123-246450247/0100  
(dále jen „Poskytovatel“) 

 
Poskytovatel je oprávněný k poskytování podpory dle čl. 7.2 smlouvy uzavřené dne 27.7.2021 
mezi Objednatelem a společností BBM spol. s r. o. (dále jen „Dodavatel“).  
 
 
Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem tvoří přílohu č. 5 této smlouvy společně 
s potvrzením z Registru smluv prokazující nabytí její účinnosti. 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této servisní smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:     

2. Předmět smlouvy 

2.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli služby serverového 
hostingu a související služby servisní podpory dle Přílohy č. 1 v souvislosti s provo-
zem Ekonomického informačního systému (EIS) Objednatele skládajícího se z dílčích 
systémů iFIS, EGJE a Verso.  

2.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebné kapacity v datovém centru 
pro provoz Ekonomického informačního systému (EIS) Objednatele. 

2.3. Servis a technická podpora se řídí podmínkami a pravidly sjednanými v této smlouvě a 
jsou rozděleny pro účely této smlouvy do následujících oblastí: 
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2.3.1. Poskytování služeb servisní podpory vymezených v Příloze č. 1 smlouvy pod bo-

dem A (řešení incidentů, odstraňování vad) v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod., 

v případě neodkladných krizových situací výjimečně i mimo tuto dobu. Incidenty a 

chyby jsou pro účely této smlouvy rozděleny do následujících kategorií: 

A Havárie systému (kritická chyba) – stav, kdy je systém zcela nebo ve značné 
míře nefunkční; 

B  Závažná chyba – brání v používání SW nebo uživateli hrozí z důvodu chyby 
SW nebezpečí ztráty dat; 

C Lehká chyba – zásadně nebrání používání systému, působí však provozní 
obtíže jako např. podstatně zvýšenou pracnost při zpracování dat;  

D Nevýznamná chyba – zásadně nebrání používání SW. 

2.3.2. Poskytování dalších služeb servisní podpory, vymezených v Příloze č. 1 smlouvy 

pod bodem B, a zakázkových a konzultačních služeb na objednávku Objednatele, 

vymezených v Příloze č. 1 smlouvy pod bodem C. 

3. Doba, místo a termíny plnění 

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle článku 2 nepřetržitě po dobu platnosti 
této smlouvy. Poskytovatel se ve spolupráci s Dodavatelem zavazuje odstranit chyby 
podle závažnosti a kategorie. 

3.1.1 Zahájení odstraňování chyby dle kategorie A 

V případě hlášení o chybě přijatého nejpozději 1 hodinu před koncem doby určené 
pro poskytování služeb uvedené v odstavci 2.3.1 bude odstraňování chyby zahá-
jeno nejpozději do 1 hodiny od přijetí hlášení. Zprovoznění alespoň náhradním 
řešením takto přijatého hlášení bude zajištěno nejpozději do 8 hodin od přijetí 
hlášení. 

V případě hlášení o chybě přijatého méně než 1 hodinu před koncem doby určené 
pro poskytování služeb uvedené v odstavci 2.3.1 nebo mimo tuto dobu bude 
odstraňování chyby zahájeno nejpozději do 12 hodin od přijetí hlášení. Zprovoz-
nění alespoň náhradním řešením bude zajištěno nejpozději do 16 hodin od přijetí 
hlášení. 

3.1.2 Zahájení odstraňování chyby dle kategorie B 

V případě hlášení o chybě přijatého do 12:00 hodin v rámci doby dle odstavce 
2.3.1 bude odstraňování chyby zahájeno nejpozději do 2 hodin od přijetí hlášení. 

V případě hlášení o chybě přijatého po 12:00 hodin v rámci doby dle odstavce 
2.3.1 nebo mimo tuto dobu bude odstraňování chyby zahájeno nejpozději v rámci 
následujícího pracovního dne. Zprovoznění alespoň náhradním řešením bude 
zajištěno nejpozději do konce pracovní doby dle odstavce 2.3.1 následujícího 
pracovního dne po dni přijetí hlášení o chybě. 

3.1.3 Zahájení odstraňování chyby dle kategorie C bude nejpozději do konce pracovní 
doby uvedené v odstavci 2.3.1 následujícího pracovního dne. Zprovoznění ales-
poň náhradním řešením bude zajištěno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne 
následujícího po přijetí hlášení. 

3.1.4 Odstranění chyby dle kategorie D bude realizováno v následující verzi systému 
vydané po přijetí hlášení o chybě. 

3.2 Uvedené termíny se prodlužují o dobu, kdy byl Objednatel v prodlení s potřebnou sou-
činností a dalšími povinnostmi podle této smlouvy. 

3.3 Do doby odstraňování chyby se nezapočítává doba reakce Dodavatele. 
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3.4 V případě neuznání poruchy či vady je Poskytovatel povinen písemně udat důvody, a to 
nejpozději do 2 dnů od doby odezvy. 

3.5 Místem plnění předmětu smlouvy je: pracoviště Odboru informačních systémů Poskyto-
vatele, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8, 182 00 (dále jen „OIS“). 

3.6 Termín realizace služeb na objednávku Objednatele dle článku 2 odst. 2.3 bodu 2.3.2 
bude určen na základě dohody Objednatele s Poskytovatelem. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Práva a povinnosti Poskytovatele: 
4.1.1 Hlášení požadavků ze strany Objednatele na kontaktní adresu Dodavatele. 

4.1.2 Po obdržení požadavku dle bodu 4.1.1 odst. 4.1 tohoto článku bude zasláno 
Objednateli potvrzení obdržení požadavku Poskytovatelem a zároveň dojde 
k uložení do archivu požadavků. 

4.1.3 Poskytovatel je povinen zahájit souvislé odstraňování vady nebo poruchy systému 
v termínech dle článku 3 odst. 3.1 a 3.2. 

4.1.4 Poskytovatel neodpovídá za správnost a úplnost dat zpracovávaných koncovými 
uživateli Objednatele. Tato data jsou majetkem Objednatele. 

4.1.5 Poskytovatel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost svých pracovníků a 
pracovníků Dodavatele tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu plnění 
předmětu smlouvy. 

4.1.6 Poskytovatel se zavazuje vykonávat služby a plnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy s náležitou pílí, účinností, s maximální hospodárností a odbornou péčí 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, uznáva-
nými postupy a praxí uplatňovanými v oboru. 

4.1.7 Pokud Poskytovatel ve vyhrazené době zjistí, že spravovaný systém není do-
stupný z důvodu sekundárně odstranitelné poruchy, je povinen ohlásit telefonicky 
i e-mailem tuto závadu Dodavateli. Další činnost Poskytovatele bude pokračovat 
až po oznámení o odstranění poruchy ze strany Dodavatele. 

4.1.8 Poskytovatel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije či nezcizí data umís-
těná na serveru ani na provedených zálohách těchto dat a že přijme taková 
opatření, aby k tomuto zneužití či zcizení nemohlo dojít třetími osobami. Zneužitím 
dat se míní jakékoliv využití těchto dat Poskytovatelem pro své účely či poskytnutí 
těchto dat třetím osobám. Poskytovatel odpovídá za porušení těchto povinností, 
ke kterým se zavázal, i v případě, že tyto povinnosti poruší jeho zaměstnanci 
v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích vykonávaných mimo pra-
covní poměr nebo jiné fyzické nebo právnické osoby vykonávající pro něho práce 
nebo činnosti na základě obchodních smluv. 

4.1.9 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provádět jakékoli změny v datech či záznamech. 

4.2 Práva a povinnosti Objednatele: 
4.2.1 Oprávněná a proškolená osoba Objednatele ohlašuje vadu dle čl. 2 odst. 2.3 bodu 

2.3.1 nebo poruchu systému prostřednictvím helpdeskového systému Poskyto-
vatele s ověřeným přijetím. Objednatel uvede předpokládanou kategorii vady dle 
odstavce 2.3.1 a informaci o tom, že se jedná o vadu. Poskytovatel má právo 
klasifikaci vady navrženou Objednatelem změnit v případě, že hlášená vada navr-
žené kategorii neodpovídá. 

4.2.2 V případě požadavku Objednatele dle čl. 2 odst. 2.3 bodu 2.3.2 zašle oprávněná 
osoba Objednatele Poskytovateli svůj požadavek prostřednictvím helpdeskového 
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systému Poskytovatele. Objednatel je povinen seznámit Poskytovatele 
s odpovědnými osobami Objednatele odpovědnými za provoz EIS v prostředí 
Objednatele. O jakékoli změně odpovědné osoby je Objednatel povinen informovat 
Poskytovatele prostřednictvím helpdeskového systému  nebo zasláním e-mailu na 
kontaktní adresu uvedenou na webu http://eis.cas.cz. 

4.2.3 Objednatel je povinen umožnit Poskytovateli vzdálený přístup k systému. 

4.2.4 Objednatel v souvislosti s řešením vad a poruch spravovaného systému zajišťuje, 
aby Dodavatel provedl dle pokynů Poskytovatele zásahy do provozního prostředí. 

4.2.5 Objednatel je povinen dbát na to, aby vlastní nedbalostí, neznalostí, či úmyslně 
nezpůsobil poruchu spravovaného systému. Pokud dojde k této situaci, bude Ob-
jednatel povinen uhradit Poskytovateli náklady spojené s opravou takové poruchy. 

4.2.6 Objednatel seznámí pracovníky Poskytovatele a jím pověřené osoby se všemi 
okolnostmi, které by podstatným způsobem mohly ovlivnit způsob provádění prací, 
resp. se skutečnostmi, které by mohly bránit řádnému provádění prací. 

4.2.7 Objednatel umožní Poskytovateli nepřerušený přístup do EIS Objednatele za úče-
lem plnění předmětu této smlouvy. 

4.2.8 Objednatel je povinen se řídit metodickými pokyny práce s EIS, které vydává 
Poskytovatel a zveřejňuje na svých internetových stránkách http://eis.cas.cz.  

4.2.9 Objednatel je povinen v nejkratším možném termínu informovat Poskytovatele 
o veškerých změnách, které ovlivňují provoz spravovaného systému, a které byly 
zrealizovány na žádost Objednatele jiným subjektem, než je Poskytovatel. 

5. Splnění povinností Poskytovatele – akceptace 

5.1 Oprava vady se považuje za splněnou potvrzením Objednatele, tzv. akceptací. Akcep-
taci je možné provést potvrzením nebo vyjádřením souhlasu s vyřešením vady v rámci 
helpdeskového systému Poskytovatele. 

6. Cena za poskytnuté služby a platební podmínky 

6.1 Cena za služby dle článku 2 je stanovena dohodou obou smluvních stran dle Ceníku, 
který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.  

6.2 Paušální cena za poskytování služeb vymezených v Příloze č. 1 je stanovena v souladu 
s platným ceníkem uvedeným v Příloze č. 2 a s kalkulací ceny uvedenou v Příloze č. 3 
smlouvy. Tato paušální částka je uvedena na základě zařazení Objednatele do příslušné 
kategorie vymezené počtem průměrných přepočtených zaměstnanců (FTE), které je 
uvedeno v Příloze č. 3 smlouvy. Změnu kategorie je možné realizovat pouze k 1. 1. 
následujícího roku poté, co změna PV přesáhla hranici pro příslušnou kategorii o více 
než 10 procentních bodů příslušné hranice. Poskytovatel vyzve Objednatele nejpozději 
do 1. 12. běžného roku k provedení revize platných FTE a posoudí adekvátní začlenění 
do kategorie. Paušální cena bude hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách. 
Poskytovatel fakturuje ke konci druhého měsíce čtvrtletí se splatností 21 dní. V případě 
prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Poskytovatel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Faktury musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která neobsahuje uvedené údaje nebo 
obsahuje nesprávné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli, a to 
do konce sjednané doby její splatnosti. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu 
sjednaná lhůta splatnosti. 

http://eis.cas.cz/
http://eis.cas.cz/
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6.3 Strany si vyhrazují změnu závazku o případnou inflaci. Cena požadovaných činností a 
dodávek uvedených v příloze č. 1 a 3 této smlouvy může být v průběhu plnění navýšena 
o procento odpovídající indexu růstu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) podle 
oficiálních údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“). K navýšení může dojít 
pouze jednou ročně k 1. 1. následujícího kalendářního roku, přičemž rozhodným údajem 
je údaj uvedený v ČSÚ ke dni 30. 9. příslušného kalendářního roku. Míra inflace bude 
vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje 
procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru 
za 12 předchozích měsíců. 

6.4 Cena za poskytování dalších služeb dle odstavce 2.3.2 bude fakturována vždy do 15 dní 
po skončení příslušného plnění, pokud se strany nedohodnou jinak.  

7. Přístupy 

7.1 Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli přístup ke svému EIS. 

7.2 Přístup bude poskytnut v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 
Poskytovatel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části 
nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním EIS nebo jeho dílčí části 
nebo jeho prostou existencí nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností 
Poskytovatelem dotčena práva třetích osob, nese Poskytovatel vedle odpovědnosti za 
takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou. 

8. Ochrana osobních údajů 

8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může obsahovat osobní údaje 
fyzických osob typu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně podpis, a že správcem 
osobních údajů jsou nadále pro účely této smlouvy Obě smluvní strany. 

8.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených 
osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

8.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely 
této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 

8.4  Na základě této smlouvy může docházet ze strany Poskytovatele ke zpracování 
osobních údajů pro Objednatele, a to zejména formou uložením osobních údajů, jejichž 
správcem je Objednatel. Zpracování osobních údajů dle tohoto odstavce se řídí 
smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi smluvními stranami dne 
18. 2. 2019, která tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. 

9. Platnost a účinnost smlouvy 

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od 1.1.2022. 

9.2 Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

9.3 Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, a to i bez 
udání důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná běžet 1. dnem měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď. 
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9.4 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou 
nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Pro případ této smlouvy se písemnost považuje 
za doručenou 3. pracovním dnem po odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. 

9.5 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy považují: 

a) postupuje-li Poskytovatel při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, 
s pokyny oprávněného zástupce Objednatele, či s právními předpisy,  

b) prodlení s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet 
(30) dnů. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, číslo-
vanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna této 
smlouvy v jiné, než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

10.2 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a ostatními souvisejícími 
obecně závaznými právními předpisy. 

10.3 Strany prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze 
stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

10.4 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin-
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění 
(zákon o registru smluv), se tímto zavazuje Poskytovatel. Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 

10.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dle čl. 9.1 
této smlouvy za předpokladu, že bude smlouva před datem účinnosti uveřejněna 
v registru smluv. 

10.6.  V případě, že Objednatel uzavře změněné znění smlouvy s Dodavatelem EIS, bude 
neprodleně toto znění zahrnuto do aktualizovaného znění Přílohy č. 5. 

10.7 Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

10.8 Smluvní strany sjednávají, že tuto smlouvu uzavřou v elektronické podobě, přičemž 
zástupce každé ze smluvních stran ji, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, potvrdí svým kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

 
 
 
 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHY: 
 
Příloha č. 1 – Vymezení služeb 
Příloha č. 2 – Ceník služeb 
Příloha č. 3 – Kalkulace ceny 
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Příloha č. 4 – Smlouva o zpracování osobních údajů 
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje 

V Praze dne 25.11.2021 V Praze dne 01.12.2021

Za Poskytovatele: Za Objednatele: 

…………………………………………… …………………………………………… 
Ing. Tomáš Wencel, MBA Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. 
ředitel  ředitel 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Ustav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 
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Příloha č. 1 – Vymezení služeb 

A. Paušální služby podpory a údržby implementovaných modulů IS  

1. Standardní služby podpory a údržby EIS  

▪ provoz EIS na infrastruktuře SSČ v režimu primárního a záložního uzlu včetně 
systému zálohování, 

▪ řešení chyb EIS ve spolupráci s dodavatelem vč. prověření opravy chyby, případná 
reklamace opravy chyby EIS,  

▪ zajištění opravy dat související s chybou EIS (oprava ze strany dodavatele),  

▪ při zjištění vady části EIS s možným dopadem do jiných produktů prověření 
integračních vazeb mezi jednotlivými produkty EIS,  

▪ testovací práce související s instalací nových verzí EIS,  

▪ organizace prezentací k novým verzím EIS,  

▪ správa uživatelských přístupů,  

▪ správa centrálních číselníků,  

▪ zpracování uživatelské dokumentace,  

▪ organizace workshopů k novým funkcionalitám EIS,  

▪ poskytování podpory prostřednictvím helpdeskového systému či e-mailu (řešení 
jednoduchých dotazů bez nutnosti součinnosti dodavatele),   

▪ telefonická podpora (v případě havárie systému, kdy nelze EIS vůbec 
používat; nebo při závažné chybě, která brání používání části 
EIS, nebo vlivem chyby hrozí ztráta dat),  

▪ služby související s rozvojem EIS (komunikace s dodavatelem, specifikace 
rozvojových požadavků, testování rozvojových úprav, dohlížení na plnění úprav, 
organizace pracovních skupin ad.), 

▪ údržba infrastruktury ve stavu nutném pro bezproblémový a plynulý provoz EIS, 

▪ odsouhlasení měsíčního výkazu výkonů poskytnutých dodavatelem ústavu, který 
bude OIS zaslán ústavem. 

2. Import dat z externího systému (např. pravidelný import osob)  

B. Další služby podpory nad rámec specifikace služeb kategorie A  

▪ úvodní prezentace modulu před jeho implementací pro účely obeznámení o 
funkcionalitách modulu (prezentace v rozmezí 2 hodin, místo konání v prostorách 
SSČ, nebo bude zajištěno objednatelem),  

▪ změny parametrizace modulu EIS (ze strany OIS),  

▪ opakované konzultace k nastavení parametrů nebo číselníků,  

▪ podpora při řešení komplexních dotazů (tj. dotazy vyžadující analýzu postupu či dat, 
příp. konzultaci s dodavatelem) vč. doporučení postupu opravy.  

 
Služby kategorie B jsou v paušální platbě zahrnuty v formou ročních předplacených hodin v 
rozsahu dle následující tabulky.  Sledování čerpání těchto služeb probíhá formou čerpání 
kreditů, 1 hodina = 4 kredity (nejmenší sledovanou jednotkou je 1 kredit = ¼ hodina). 
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Kategorie 
ústavu 

počet 
platných 
PV 

PAM Účetnictví Nadstavby SPSL Reporting Workflow 

I do 80 20 20 3 10 5 10 

II do 120 20 50 3 15 5 10 

III do 150 30 50 5 20 10 15 

IV do 500 30 70 5 25 15 20 

V do 800 50 150 10 30 20 25 

VI do 1200 80 300 15 35 20 25 

VII nad 1200 120 600 25 40 25 30 

  

C. Zakázkové práce nad rámec paušálních služeb (kategorie A+B)  

▪ práce související s implementací nového modulu EIS dle objednávky (analýza 
stavu před implementací ve stanoveném rozsahu, konzultace k parametrizaci 

modulu, zvýšená podpora k modulu po stanovenou dobu ad.),  

▪ školení individuální (objednané ústavem pro max. 4 účastníky),  

▪ školení hromadné (organizované OIS pro všechny ústavy nebo školení objednané 

ústavem pro 5 a více osob),  

▪ konzultace osobní či telefonická (přesahující rozsah podpory specifikované 

v kategorii A nebo B),  

▪ řešení opakovaných dotazů k nastavení nebo naplnění výkazů po předchozím 
proškolení metodiky sestavení výkazu, vyžádaná kontrola dat před odevzdáním 

výkazu,  

▪ vyžádaný zásah do dat,  

▪ vyžádaný zásah do administrace/jádra systému, úprava workflow,  

▪ zakázková úprava šablony tiskové sestavy (zajištěné ze strany OIS),  

▪ import dat z externího systému (nespadající do kategorie A.2),  

▪ manuální spuštění datových pump mimo daný plán.  
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Příloha č. 2 – Ceník služeb 
 
Ceník ročního paušálu za služby v kategorii A1 (A2) + B, ceny jsou bez DPH. 
 

Kategorie 
ústavu 

počet 
platných 
PV 

PAM Účetnictví Nadstavby SPSL Reporting Workflow 

I do 80 

II do 120 

III do 150 

IV do 500 

V do 800 

VI do 1200 

VII Nad 1200 

Archiv  

Import dat (kategorie A2) 

 
Ceny ve výše uvedeném ceníku zahrnují veškeré služby uvedené v kategorii A1 (bez omezení 
rozsahu). Cena služby kategorie A2 je součástí paušálu pouze v případě, že ústavem 
poptávána. 
 
Služby kategorie B jsou v paušální platbě zahrnuty v formou ročních předplacených hodin v 
rozsahu dle následující tabulky.  Sledování čerpání těchto služeb probíhá formou čerpání 
kreditů, 1 hodina = 4 kredity (nejmenší sledovanou jednotkou je 1 kredit = ¼ hodina). 
 

Kategorie 
ústavu 

počet 
platných 
PV 

PAM Účetnictví Nadstavby SPSL Reporting Workflow 

I do 80 20 20 3 10 5 10 

II do 120 20 50 3 15 5 10 

III do 150 30 50 5 20 10 15 

IV do 500 30 70 5 25 15 20 

V do 800 50 150 10 30 20 25 

VI do 1200 80 300 15 35 20 25 

VII nad 1200 120 600 25 40 25 30 

 
V případě překročení čerpání služeb této kategorie budou hodiny nad rámec tohoto rozsahu 
fakturovány čtvrtletně v ceně . 
 
Ceník za služby v kategorii C 
 

Specifikace služby Měrná jednotka Cena bez DPH 

Individuální školení / konzultace 

Hromadné školení*  

Implementační balíček  

• zvýšená podpora uživatelů  

• konzultace  

• pomoc a podpora při nastavení nutných 
parametrů 

• revize workflow 

*hromadné školení je realizováno při minimálním zájmu 5 účastníků 
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Příloha č. 3 – Kalkulace ceny 
 
Kalkulace vychází z rozsahu využití EIS a stavu průměrných přepočtených 
zaměstnanců (FTE) 
 
Počet platných FTE ve stavu k 1.1.2021: 70 
 
V souladu s Přílohou č. 1 je ústav zařazen do Kategorie I 
 
Rozsah využití EIS 
 

PAM Účetnictví Nadstavby SPSL 
SPSL 
(mr) 

Reporting Workflow 
Import osob 

z ext. systému 

ANO ANO ANO NE NE ANO NE NE 

 
Kalkulace paušální platby 
 

 PAM Účetnictví Nadstavby SPSL 
SPSL 
(mr) 

Reporting Workflow 

Import 
osob 
z ext. 

systému 

Platba 

Volné 
hodiny*) 

 
*) Volné hodiny pro čerpání služeb kategorie B v rámci paušální platby 
 
 
Paušální cena za EIS za rok:   21.000,- Kč 
Čtvrtletní platba:  5.250,- Kč 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
 



Pfiloha c. 4: 

Smlouva o zpracovani osobnich udaju 

Ostav anorganicke chemie AV CR, v. v. i. 

se sidlem: Husinec- Rei 1001, 250 68 Rei u Prahy 

!CO: 61388980 

Zastoupena lng. Kamilem Langem, CSc., DSc. 

(dale jen "Spravce") 

a 

Stiedisko spolecnych cinnosti AV CR v. v. i. 

se sidlem Narodni 3, Praha 1, PSG 117 20 

!CO: 604 57 856 

Zastoupena lng. Tomasem Wenclem, MBA 

(dale jen "Zpracovatel") 

(dale spole~ne jen nSmluvni strany") 

Clfmekl. 
Ovodni ustanoveni 

1. Pro fadne plneni Servisni smlouvy je nezbytne provest zpracovani osobnich udajti 
subjektti udajti (dale jen ,Osobni udaje',, ktere bude pro Spravce provadet Zpracovatel. 

2. S ohledem na vyse uvedene uzaviraji Smluvni strany v souladu s clankem 28 nafizeni 
Evropskeho parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane 
fyzickjch osob v souvis/osti se zpracovanim osobnich udajti a o volnem pohybu techto 
udajti a o zruseni smemice 95146/ES (obecne nafizeni o ochrane osobnich udajti) (dale 
jen ,Nafizeni'' tuto smlouvu o zpracovani osobnich udajti (dale jen ,Smlouva''· 

3. Ujednava se, ie v pfipade rozporu mezi znenim teto Smlouvy a Servisni smlouvy maji 
pfednost ustanoveni teto Smlouvy. 

Clanek II. 
Pfedmet Smlouvy 

1. Tato Smlouva upravuje vzajemne vztahy mezi Spravcem a Zpracovatelem, vymezuje 
pfedmet zpracovani a typ zpracovavanych Osobnich udajti, povahu a ucel zpracovani, 



kategorie subjektil udajil, dobu tNani zpracovani a prava a povinnosti Spravce a 
Zpracovatele. 

2. Spravce timto povefuje Zpracovatele ke zpracovani Osobnich udajil subjektil udajil, a to 
v rozsahu a za podminek dale uvedenych. 

Clanek Ill. 
Pfedmet zpracovani a typ Osobnich udaju 

1. Zpracovatel bude die t~to Smlouvy zpracovavat Osobni udaje subjektil udajil. Jedna se o 
nas/edujici kategorie Osobnich udajil: 

• identifikai5ni udaje (jm~no a pfijmeni, rodn~ i5is/o, adresa tNal~ho pobytu, datum a 
misto narozeni, !CO, DtC, i5islo dokladu, statni pfisfu§nost); 

• kontaktni udaje (kontaktni adresa, e-mailova adresa, telefonni i5islo); 

• platebni udaje (bankovni spojeni); 

• udaje o rodinn~m stavu a vzdelani; 

• udaje o jine osobe (identifikacni a kontaktni udaje manielalky, partneralky, 
druhaldruiky, elena rodiny, ditete); 

• udaje o zamestnancich (povolani, cislo zamestnance, vyse mzdy); 

• elektronicke identifikatory (uiivatelske jmeno a heslo, IP adresa) 

2. Zpracovatel bude die t~to Smlouvy zpracovavat Zvfa§tni kategorie osobnich udajil 
subjektil udajil ve smyslu 15/anku 9 Nafizeni. Jedna se o nasledujici zvfa§tni kategorie 
osobnich udajil: 

• c/enstvi v odborech; 

• udaje o zdravotnim stavu; 

Clanek IV. 
Povaha a lice/ zpracovani Osobnich udaju 

Oi5elem zpracovani Osobnich udajil die Smlouvy je sprava a udriba informai5nich syst~mil 
Spravce a ukladani Osobnich udajil zpracovavanych Spravcem. 

1. Za ueely uvedenymi vyse je Zpracovatel zejmena opravnen Osobni udaje v nezbytnem 
rozsahu prohliiet, shromaid'ovat, zaznamenavat, uspofadavat, uchovavat, pfipadne s 
nimi provadet i jine procesy zpracovani, ktere jsou nezbytne ke splneni pfedmetu 
Sm/ouvy a ui5elilm zpracovani uvedenym vy§e. Tyto procesy zpracovani budou 
Zpracovatelem provadeny manualne nebo elektronicky. 



Clanek v. 
Kategorie subjektri ildajti 

1. Zpracovatel bude die t~to Smlouvy zpracovavat Osobnf udaje nasledujfcfch subjektu 
udajti: 

• zamestnanci Spravce 

• zakaznfci Spravce 

• vedci, vyzkumnf pracovnfci 

• smluvnf partnefi 

Clinek VI. 
Doba trvinf zpracovini 

1. Osobnf udaje subjektti tidajti bude Zpracovatel zpracovavat po dobu trvanf Servisnf 
smlouvy. 

Clanek VII. 
Prava a povinnosti Spravce 

1. Spravce pfijme opatfenf pro zaji§tenf toho, aby jakakoliv fyzickB osoba, ktera jedna z 
povefenf Spravce nebo Zpracovatele a ma pffstup k Osobnfm udajtim, zpracovavala tyto 
Osobnf udaje pouze na pokyn Spravce, pokud jf jejich zpracovanf jiz neuklada pravo 
Evropske Unie nebo clenskeho statu. 

2. Spravce se zavazuje poskytnout Zpracovateli sou(;innost nezbytnou pro plnenf ustanovenf 
t~to Smlouvy, Servisnf smlouvy a pro zaji§tenf technickjch a organiza(;nfch podmfnek 
zabezpe(;enf ochrany osobnfch udajti. 

Clanek VIII. 
Prava a povinnosti Zpracovatele 

1. Zpracovatel je povinen se pfi zpracovanf Osobnfch udajti fidit Naffzenfm, zakonem 
c. 10112000 Sb., o ochrane osobnfch udajti a o zmene nekte,.Ych zakonti, ve znem 
pozdejsfch pfedpisti (.ZOOir), resp. zakonem dopliiujfcfm ustanovenf Naffzenf, kte,.Y 
zrusuje a nahrazuje ZOOO (.Zakon o zpracovani 00"), zakonem, kte,.Ym se menf 
nektere zakony v souvislosti s pfijetfm Zakona o zpracovanf 00, dalsfmi relevantnfmi 
pravnfmi pfedpisy, Servisnf smlouvou a touto Smlouvou. 

2. Zpracovatel je povinen zpracovavat Osobnf udaje pouze za ucelemly a zptisobemly 
uvedenymli v clanku IV. teto Smlouvy a pouze v souladu s nfze uvedenymi pokyny 
Spravce. 

3. Zpracovatel je povinen ffdit se pfi zpracovanf Osobnfch udajti na zaklade teto Smlouvy 
dolozenymi pokyny Spravce, a to v(;etne v otazkach pfedanf osobnfch udajti do tfetf zeme 
nebo mezinarodnf organizaci. Tuto povinnost Zpracovatel nema, pokud mu toto 
zpracovanf jiz ukladajf pravo Evropske Unie nebo eeske pravnf pfedpisy, ktere se na 
Zpracovatele vztahujf. V takovem pffpade Zpracovatel Spravce informuje o tomto pravnim 



poiadavku pfed zpracovanim, /edaie by tyto pravni pfedpisy toto informovani zakazova/y 
z duleiitych duvodu vefejneho zajmu. 

4. Ujednava se, ie Zpracovatel bude pro Spravce zpracovani osobnich udaju provadet die 
nasledujicich pokynu: 

• Zpracovatel pfideluje pfistupova prava do ekonomickeho informa~niho systemu, kterj 
se sklada se subsystemu iFIS, EGJE a VERSO, koncovjm uiivatelum (zamestnancum 
Spravce) pouze na zaklade pisemneho pokynu Spravce. 

• Pfistup kjednotlivym Osobnim udajum je fizen na zak/ade pfistupu die pfisfu§ne 
pracovni pozice uiivatele na strane Spravce. 

• Pfistup do jednotlivych aplikaci ekonomickeho informa~niho systemu je umoinen 
pouze pfes zabezpe~eny §ifrovany kana/. 

• Zpracovatel odpovida za spravu uloiiste dat, zalohovani dat a pfistup k datum. 

• Ve§kere Osobni udaje spravce jsou uloieny v databBzi, kterou spravuje Zpracovatel, a 
jsou pfistupne pouze prostfednictvim ekonomiceych informa~nich systemu. 

• Zpracovatel vede auditni zaznamy ve vybranych ~astech ekonomickeho informa~niho 
systemu. 

• Zpracovatel zaji§ruje pravidelne zalohovani jednotlivych aplikaci ekonomickeho 
informa~niho systemu 

5. Pokud by Zpracovatel zjistil, ie pokyn Spravce porusuje Nafizeni, ceske pravni pfedpisy 
nebo jine pfedpisy Evropske Unie tykajici se ochrany Osobnich udaju, je ve smyslu 
clanku 28 odst. 3. pism. h) Nafizeni povinen neprodlene o teto skutecnosti Spravce 
informovat. 

6. V sou/adu s c/ankem 29 Nafizeni se ujednava, ie Zpracovatel a jakakoliv osoba, ktera 
jedna z povefeni Spravce nebo Zpracovatele a ma pfistup k osobnim udajum, muie tyto 
Osobni udaje zpracovavat pouze na pokyn Spravce, ledaie ji jejich zpracovani uklada 
pfimo pravo Evropske Unie nebo clenskeho statu. V souladu s clankem 32 odst. 4. 
Nafizeni se k zaji§teni tohoto poiadavku Zpracovatel zavazuje pfijmout vhodna opatfeni. 
Tato opatfeni mohou rovnei zahmovat opatfeni a postupy uvedene v manku X teto 
Sm/ouvy. 

7. Zpracovatel je povinen zohlednit povahu zpracovani a bYf Spravci napomocen 
prostfednictvim vhodnych technicf<Ych a organizacnich opatfeni, pokud je to moine, pfi 
plneni Spravcovy povinnosti reagovat na iadosti o vykon prav subjektu udaju podle 
~lanku 12 ai 23 Nafizeni. 

8. Zpracovatel se zavazuje bYf Spravci napomocen pfi zajisrovani souladu s povinnostmi 
podle clanku 32 ai 36 Nafizeni, a to pfi zohledneni povahy zpracovani a informaci, jei 
ma Zpracovatel k dispozici. 

9. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Spravci veskere informace potfebne k doloieni toho, 
ie byly splneny povinnosti zpracovani Osobnich udaju die Nafizeni, ZOOO, Zakona o 
zpracovani 00, dalsich relevantnich pravnich pfedpisu, Servisni smlouvy a teto Smlouvy 
a umoinit audity, vcetne inspekci, provadene Spravcem nebo jinym auditorem, ktereho 
Spravce povefi. 

10. V pfipade, ie dozorovy organ zahBji jakekoliv fizeni vuci kterekoliv ze Smluvnich stran 
v souvis/osti se zpracovanim Osobnich udaju die teto Smlouvy, zavazuji se Smluvni 
strany se vzajemne neprodlene informovat. Smluvni strany se zavazuji, poskytnout si 
veskerou soucinnost pfi jednanich s dozorovjmi ufady, nebo se subjekty udaju. 



Clinek IX. 

Zapojeni dalsich zpracovatelii do zpracovani Osobnich udajii 

1. V souladu s (;fankem 28 odst. 2. Naffzenf se ujednava, ze Zpracovatel mtize zapojit do 
zpracovanf Osobnfch udajti dalsiho zpracovatele (dale jen ,Dalsi zpracovatel'?. 
Ujednava se, ze Zpracovateli Osobnich udajti jsou Dalsi zpracovatele nfze uvedenf. 

• BBM spol. s r.o. se sfdlem Kocinova 13815 Pisek, PSG: 397 01, /GO: 40755592 

• Elanor spol. s r.o. se sfdlem Jemnicka 113811, Praha 4, PSG 140 00, /GO: 15887219 

• DERS s.r.o. se sfdlem Polakova 73711, Hradec Kralove, PSG: 500 02, /GO: 25924362 

• Zpracovatel je vsak povinen pfsemne informovat Spravce o veske,Ych zamyslenych 
zmenach tjkajfcfch se pfijetf Dalsfch zpracovatelti nebo jejich nahrazenf, a to bez 
zbytet5neho odkladu a zaroven poskytne Spravci pfflezitost vyslovit vtit5i temto zmenam 
namitky. 

2. V pffpade, ze Zpracovatel zapojf Dalsfho zpracovatele, aby jmenem Spravce proved/ 
ureite cinnosti zpracovanf, je povinen Dalsfho zpracovatele pfsemne smluvne zavazat 
k plnenf stejnych povinnostf na ochranu Osobnfch udajti, kjakjm se Zpracovatel sam 
v teto Smlouve zavazal, a to zejmena poskytnutfm dostatet5nych zaruk, pokud jde o 
zavedenf vhodnych technickjch a organizat5nich opatfenf tak, aby zpracovanf splnovalo 
pozadavky Naffzenf. 

ClanekX. 
Technicke a organizacni zabezpeceni ochrany Osobnich udajii 

1. Zpracovatel se zavazuje, ze ve smys/u c/anku 32 Nafizenf pfijme s pfihlednutfm ke stavu 
techniky, nakladtim na provedenf, povaze, rozsahu, kontextu a uceltim zpracovanf i k 
rtizne pravdepodobnym a rtizne zavaznym riziktim pro prava a svobody fyzickjch osob 
veskera technicka a organizacnf opatfenf k zabezpecenf ochrany Osobnfch Odajti 
zptisobem uvedenym v Naffzenf ci jinych zavaznych pravnfch pfedpisech, k vyloucenf 
rizika nahodneho nebo protipravnfho znicenf Osobnfch udajti, jejich ztrate, pozmenenf, 
neopravneneho nebo nahodileho pffstupu k Osobnfm Odajtim, neopravnenym pfenostim 
ci ukladanf, jakoz i k jinemu neopravnenemu zpracovanf Osobnfch Odajti. Tato povinnost 
platf i po ukoncenf zpracovanf Osobnfch Odajti. 

Zpracovatel se zavazuje, ze pfijme zejmena, nikoliv vsak vylucne, nasledujicf organizacnf 
a technickB opatfenf: 

a) Zpracovatel, v pfipade zpracovani Osobnich udajii prostfednictvim vlastnich 
zamestnancii nebo jinych osob, poveff touto cinnostf pouze sve vybrane 
zamestnance nebo takove osoby, ktere poucf o jejich povinnosti zachovavat 
mlcenlivost ohledne zpracovanf Osobnfch udajti, jakoz i o bezpecnostnfch a 
technickjch opatfenfch, ktera Zpracovatel pfijal a ktera jsou povinni dodriovat tak, aby 
nedos/o k porusenf Naffzenf, re/evantnfch pravnfch pfedpisti, znenf Servisnf smlouvy 
nebo teto Smlouvy. Zpracovatel zarovel'i pfijme opatfenf pro zajistenf toho, aby tito 
zamestnanci Zpracovatele nebo jine osoby zpracovavali Osobnf Odaje pouze na pokyn 
Spravce, pokud jim toto zpracovanf jiz neuklada pravo Evropske Unie nebo Geske 
republiky. 



b) Zpracovatel k zajisteni duvemosti systemli a sluieb zpracovani pfijme vhodna 
opatfeni v podobe vytvofeni systemu urovni opravneni, autentizace a autorizace 
pfistupti fyziceych osob k Osobnim udajtim (zejmena pfidelenim pfistupovych hesel, 
k6dti, kfic(J ci karet), eventualne vcetne technik sifrovani a pseudonymizace zpracovani 
Osobnich udajti. Za timto ueelem bude pouzivat odpovidajici technicka zafizeni a 
programova vybaveni zptisobem, kte,Y vylouiH neopravneny ci nahodily pfistup k 
Osobnim udajtim ze strany jinych osob nez osob povefenych Zpracovatelem. 

c) Zpracovatel k zajisteni integrity systemli a stuieb zpracovani pfijme vhodna 
opatfeni chranici Osobni udaje pfed neopravnenym znicenim, ztratou nebo odcizenim. 
Jedna se zejmena o zajisteni pfistupu k Osobnim udajtim pouze opravnenym osobBm. 
K tomuto ucelu se Zpracovatel zavazuje Osobni udaje zpracovavat v natezite 
zabezpecenych objektech a mistnostech. Osobni udaje v elektronicke podobe bude 
Zpracovatet uchovavat na zabezpecenych serverech nebo na nosicich dat, ke kte,Ym 
budou mit pfistup pouze povefene osoby. Osobni udaje v listinne podobe bude 
Zpracovatel zpracovavat na zabezpecenem miste. 

d) Zpracovatet k zajisteni izotovanosti zpracovani Osobnich udaju, zejmena pokud 
zpracovava Osobni udaje nekolika spravcti ci zpracovatelti, zajisti, aby nedoslo k jejich 
slouceni, zamene nebo kjinemu procesu, kte,Y by met za nastedek poruseni 
bezpecnosti zpracovani Osobnich udajti. 

e) Zpracovatel k zajisteni schopnosti obnovit dostupnost Osobnich udaju a pfistup 
k nim vcas v pfipade fyzickych ci technickych incidentli pfijme opatfeni zahmujici 
zejmena pravidelne zalohovani Osobnich udajti. 

f) V souladu s clankem 33 odst. 2. Nafizeni je Zpracovatet povinen informovat Sprflvce 
o jakemkoliv poru!eni zabezpeceni Osobnich udajli (dale jen .Poru!eni 
zabezpeceni Osobnich udaju"), jako je pfedevsim ztrata ci unik Osobnich udajti, 
neopravnena manipulace s Osobnimi udaji, pfistup neopravnene osoby k Osobnim 
udajtim, nedostupnost Osobnich udajti nebo i jine poruseni zabezpeceni Osobnich 
udajti, a to bez zbytecneho odkladu. 

g) Pfi ukonceni zpracovani Osobnich udaju zajisti Zpracovatel bez zbytecneho odk/adu 
die dohody se Spravcem bezpecnou likvidaci Osobnich udajti, nebo tyto Osobni udaje 
pfeda Spravci a zaroveti zajisti bezpecnou likvidaci vsech kopii Osobnich udajti, pokud 
pravo Unie nebo ctenskeho statu nepozaduje ulozeni danych Osobnich udajti. 

CliJnekXI. 

Zpracovani osobnich udajli 

Zpracovani osobnich udaju Zpracovate/e 

1. Zpracovatel bere na vedomi, ze Spravce bude za ueelem plneni pfedmetu Servisni 
smlouvy a teto Smlouvy zpracovavat Osobni udaje Zpracovatele, pfipadne tez fyzick9ch 
osob jednajicich jmenem Zpracovatele uvedene v Servisni smtouve nebo v teto Smlouve 
(identifikacni a kontaktni udaje); dale identifikacni a kontaktni udaje zamestnanc(J 
Zpracovatele (kontaktnich osob), a to za ucelem komunikace ve veci plneni Servisni 
smlouvy nebo teto Smlouvy. Tyto Osobni udaje budou za uvedenymi ueely zpracovavany 
na pravnim zaklade splneni smlouvy die ctanku 6 odst. 1. pism. b) Nafizeni. Tyto Osobni 
udaje budou pro uvedeny ueel zpracovavany po dobu trvani Servisni smlouvy nebo teto 
Smtouvy. 

2. Zpracovatel bere na vedomi, ze Spravce za ucetem vykonu a obhajoby pravnich narokti 
bude zpracovavat identifikacni a kontaktni udaje Zpracovatete. Tyto Osobni udaje budou 
k uvedenemu ueelu zpracovavany na pravnim zaklade opravneneho zajmu Spravce die 



clanku 6 odst. 1. pism. f) Nafizeni. Opravnenym zajmem v tomto pfipade je vykon a 
obhajoba pravnich naroku Spravce. Tyto Osobni Odaje budou pro uvedeny Ocel 
zpracovavany po dobu behu lhUty k uplatneni prav z vadneho plneni (reklamace), a dale 
po dobu behu prom/eecich a prekluzivnich /hUt u jednotlivych prav vymezenych v zakone 
c. 8912012 Sb., obCanskem zakoniku. V pfipade uplatneni techto prav u soudu nebo u 
jinych organu vefejne moci pak po dobu tNani techto fizeni. 

3. Zpracovatel bere na vedomi, ze Spravce za Oce/em vedeni seznamu zpracovatelu a 
kontroly jejich cinnosti bude zpracovavat Osobni Odaje Zpracovatele, pfipadne tez 
fyzickjch osob jednajicich jmenem Zpracovatele (identifikacni a kontaktni Odaje), 
uvedene v SeNisni smlouve nebo v teto Smlouve; dale identifikacni a kontaktni Odaje 
zamestnancu Zpracovatele (kontaktnich osob), a to za {J(;efem komunikace a kontroly ve 
veci plneni SeNisni smlouvy, teto Smlouvy, povinnosti vypljvajicich pro Zpracovatele 
z Nafizeni nebo jinych pravnich pfedpisu tjkajicich se ochrany a zpracovani Osobnich 
Odaju. Tyto Osobni Odaje budou k uvedenemu Orelu zpracovavany na pravnim zaklade 
opravneneho zajmu Spravce die clanku 6 odst. 1. pism. f) Nafizeni. Opravnenym zajmem 
Spravce je v tomto pfipade plneni povinnosti Spravce die clanku 5, 24, 25 a 28 Nafizeni a 
rovnez ochrana zajmu a zakladnich prav a svobod subjektu Odaju. Tyto Osobni Odaje 
budou pro uvedeny Oeel zpracovavany po dobu tNani SeNisni smlouvy nebo teto 
Smlouvy a dale po dobu behu prom/eecich a prekluzivnich /hUt u jednotlivych prav 
vymezenych v zakone c. 8912012 Sb., obCanskem zakoniku. V pfipade uplatneni techto 
prav u soudu nebo u jinych organu vefejne moci pak po dobu tNani techto fizeni. 

4. V souladu s clankem 21 odst. 4. Nafizeni SptiJvce timto upozon'iuje Zpracovatele na 
jeho ptiJvo podat kdykoliv a zdarma namitku proti zpracovani Osobnich ildajil 
provadeneho na zaklade optiJvneneho zajmu SptiJvce. 

5. Zpracovatel bere na vedomi, ze v pfipade, ze bude tfeba tuto Smlouvu uvefejnit v registru 
smluv die zakona l5. 34012015 Sb., o zvfal§tnich podminkach Ol5innosti nektetjch smluv, 
uvefejnovani techto smluv a o registru smluv (dale jen .Zakon o registru smluv"), budou 
Osobni Odaje Zpracovatele, pfipadne tez fyzickjch osob jednajicich jmenem Zpracovatele 
uvedene ve Smlouve o poskytovani sluzeb nebo v teto Smlouve (identifikacni a kontaktni 
Odaje), a dale identifikacni a kontaktni Odaje zamestnancu Zpracovatele (kontaktnich 
osob), uvefejneny v tomto registru, a to v nezbytnem rozsahu v souladu se Zakonem o 
registru smluv. Toto Zpracovani Osobnich Odaju provadi Spravce na pravnim zaklade 
splneni pravni povinnosti die (;fanku 6 odst. 1 pism. c) Nafizeni. 

6. Osobni Odaje uvedene v tomto clanku budou zpfistupneny Spravci, jeho vybranym 
opravnenym zamestnancum, ev. dalsim zpracovatelum die clanku IX teto Smlouvy, a to 
pouze v rozsahu nezbytnem pro uvedene Ocely zpracovani. V pfipade uvefejneni teto 
Smlouvy v registru smluv die Zakona o registru smluv budou Osobni Odaje zvefejneny 
pouze v omezenem v rozsahu v souladu s ustanovenim § 3 tohoto zakona. 

Zpracovani osobnich ildajil sptiJvce 

1. Spravce bere na vedomi, ze za Ore/em poskytovani a zefektivnovani sluzeb die SeNisni 
smlouvy, Zpracovatel zpracovava e-mailove adresy zamestnancu Spravce, proto, aby jim 
mohl na tyto adresy zasilat inforrnace (newslettery) oh/edne uzivatelskeho systemu EIS, a 
to tem zamestnancum Spravce, ktefi se na webovych strankach http://eis. cas. cz 
zaregistruji kjejich odberu. Tyto Odaje Zpracovatel zpracovava na pravnim zaklade 
splneni smlouvy die clanku 6 odst. 1. pism. b) Nafizeni. Tyto Osobni Odaje budou pro 
uvedeny Ore/ zpracovavany po dobu tNani SeNisni smlouvy. 



2. Spravce bere na vedomi, ie za ucelem plneni Servisni smlouvy, tj. za ucelem provedeni 
fakturace za provedene sluiby, Zpracovatel zpracovava identifikacni udaje zamestnancu 
Spravce uvedene na prezencnich listinach z probehnutych skoleni pro zamestnance 
Spravce, ktere jsou zaroven soucasti dokumentU urcenych k fakturaci za sluiby pro 
Spravce. Tyto udaje Zpracovatel zpracovava na pravnim zaklade splneni smlouvy die 6 
odst. 1. pism. b) Nafizeni. Tyto Osobni udaje budou pro uvedeny ucel zpracovavany po 
dobu trvani Servisni smlouvy. · 

3. Spravce se timto zavazuje poskytnout vsechny relevantni informace o zpracovani 
Osobnich udaju jeho zamestnancu nebo osob spolupracujicich se Spravcem, ktere 
provadi Zpracovatel die teto Smlouvy, temto osobam. 

Climek XII. 

Zaverecna ustanoveni 

1. Otazky touto Smlouvou vyslovne neupravene se fidi Nafizenim, ZOOU, Zakonem o 
zpracovani OU, zakonem, kte,Ym se meni nektere zakony v souvislosti s pfijetim Zakona 
o zpracovani OU a dalsimi relevantnimi pravnimi pfedpisy. 

V Reii dne 16.7.2018 v ?tare dne 1 8 -07- 70~9 

Za Spravce: Za Zpracovatele: 
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PROVOZNÍ PODPORY A ÚDRŽBY  

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ, § 2358 a násl. OZ (dále jen „Servisní smlouva“) 

 

 

Objednatel č. 1:  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 

se sídlem:   Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 

IČO:     61389030 

DIČ:    CZ61389030 

bankovní spojení:  4193962/0800 
zastoupen:  RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel 

osoba oprávněná ve věcech technických:    

e-mail:                               

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy  

(dále jen „Objednatel č. 1“) 

 

 

Objednatel č. 2:  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 

se sídlem:   Letenská 123/4, 118 01 Praha 1 

IČO:     67985912 

DIČ:    CZ67985912 

bankovní spojení:   700700702/0800 

zastoupen:  Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel 

osoba oprávněná ve věcech technických:    

                             

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy  

(dále jen „Objednatel č. 2“) 

 

 

Objednatel č. 3:  Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

se sídlem:   Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 

IČO:     67985963 

DIČ:    CZ67985963 

bankovní spojení:   19-2795200207/0100 

zastoupen:  prof. PhDr. Martinem Holým, Ph.D., ředitelem 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel 

osoba oprávněná ve věcech technických:    

e-mail:                             

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy  

(dále jen „Objednatel č. 3“) 
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Objednatel č. 4:  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 

se sídlem:   Husinec – Řež č.p. 1001, 250 68 Řež 

IČO:     61388980 

DIČ:    CZ61388980 

bankovní spojení:   679114193/0300 

zastoupen:  Ing. Kamilem Langem, CSc., DSc., ředitelem 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

osoba oprávněná ve věcech technických:    

e-mail:                             

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy  

(dále jen „Objednatel č. 4“) 

 

(dále Objednatel č. 1, Objednatel č. 2, Objednatel č. 3 a Objednatel č. 4 dohromady jako 

„Objednatel“) 

 

a 

 

Poskytovatel:   BBM spol. s r. o. 
se sídlem:    Kocínova 138/5, 397 01 Písek 
IČO:     40755592 
DIČ:     CZ40755592 
bankovní spojení:   KB 277847271/0100 
zastoupen:    , jednatel 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: , jednatel 
osoba oprávněná ve věcech technických:  
e-mail:     
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, pod sp. zn. 
oddíl 386/C, (dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“) 

 

PREAMBULE 

Objednatel do konce roku 2021 využíval daný ekonomický informační systém 

Poskytovatele, a to prostřednictvím licenčního oprávnění, které bylo uděleno 

Poskytovatelem Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen „SSČ“), které jako 

ústav Akademie věd ČR k tomu určený zajišťoval ekonomický informační systém pro 

ostatní ústavy Akademie věd ČR. Tato podpora ze strany SSČ ostatním ústavům 

Akademie věd ČR skončí ke konci roku 2021. Objednatel sice s koncem zajištění podpory 

ze strany SSČ počítal a již s předstihem vysoutěžil dodavatele nového ekonomického 

informačního systému, nicméně vzhledem k nedodržení smluvních podmínek ze strany 

vítěze zadávacího řízení musel odstoupit od implementační smlouvy. Z tohoto důvodu 

byl Objednatel nucen využít institutu jednacího řízení bez uveřejnění, jehož 

prostřednictvím dospěl k uzavření této Servisní smlouvy. Tato Servisní smlouva dočasně 

umožní Objednateli zajištění licence, provozní podpory a údržby k ekonomickému 

informačnímu systému, který Objednatel pro své vnitřní potřeby využívá již řadu let. 

 



 

-  3 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Servisní smlouva se mezi výše uvedenými Stranami uzavírá na základě zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku s názvem „Poskytování provozní podpory a údržby ekonomického 

informačního systému“. Předmětné zadávací řízení bylo realizováno formou tzv. jedna-

cího řízení bez uveřejnění za podmínky ustanovení § 63 odst. 5 z.č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, přičemž předmětná Servisní smlouva je výsledkem jednání 

a následně podané nabídky.  

1.2 Vzhledem k mnohosti subjektů na straně Objednatele si Strany sjednaly následující pra-

vidla pro jednání v rámci Servisní smlouvy, která platí, pokud v Servisní smlouvě není 

v jednotlivých článcích stanoveno jinak.  

1.2.1 Strany se dohodly, že v níže uvedených případech jedná za Objednatele Objed-

natel – koordinátor, kterým je Objednatel č. 1. Objednatel si vyhrazuje právo 

změnit určení Objednatele – koordinátora, a to písemným oznámením zaslaném 

Poskytovateli, a to vždy s účinností od následujícího měsíce, kdy Poskytovatel 

obdržel oznámení o změně Objednatele – koordinátora; 

1.2.2 pokud se v Servisní smlouvě uvádí jako oprávněný nebo povinný Objednatel, mají 

se tím na mysli všichni Objednatelé č. 1 až 4; 

1.2.3 pokud má dle Servisní smlouvy Poskytovatel něco předat, zaslat nebo oznámit 

Objednateli, má tak učinit vůči Objednateli – koordinátorovi a současně na vě-

domí ostatním Objednatelům;  

1.2.4 Objednatel - koordinátor bude rovněž hradit faktury Poskytovatelem vystavené 

za služby poskytnuté v rámci Servisní smlouvy; 

1.2.5 odstoupit od Servisní smlouvy nebo Servisní smlouvu vypovědět musí vždy všichni 

Objednatelé č. 1 až 4; 

Objednatelé jsou vůči Poskytovateli s přihlédnutím k výše uvedeným pravidlům jednání 

zavázání a oprávněni společně a nerozdílně. 

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že: 

1.3.1 ke dni uzavření Servisní smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o 

hrozícím úpadku bezodkladně informovat; 

1.3.2 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumen-

tace VZ, včetně všech jejích příloh (dále jen „ZD“), a které stanovují požadavky 

na plnění dle Servisní smlouvy;  

1.3.3 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Servisní Smlouvy. 

1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v Servisní smlouvě budou mít význam, 

jenž je jim v Servisní smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. 

1.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Servisní smlouvy a ZD jsou stanovena 

tato výkladová pravidla: 
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1.5.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Servisní smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel VZ vyjád-

řený ZD; 

1.5.2 v případě chybějících ustanovení Servisní smlouvy budou použita dostatečně kon-

krétní ustanovení ZD; 

1.5.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Servisní smlouvy a ZD budou mít přednost 

ustanovení Servisní smlouvy. 

 

II. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem Servisní smlouvy je dodávka s poskytnutím licence Objednateli k ekonomickému 

informačnímu systému tvořeného z níže uvedených subsystémů: 

2.1.1  iFIS – Ekonomický systém a spisová služba iFIS (výrobce BBM spol. s r.o.) v roz-

sahu modulů specifikovaných v příloze č. 4 této smlouvy; 

2.1.2 EGJE – Personální a mzdový systém EGJE (výrobce ELANOR spol. s r. o.) v roz-

sahu modulů specifikovaných v příloze č. 4 této smlouvy; 

2.1.3 VERSO – Systém nadstavbových a oběhových agend VERSO (výrobce DERS 

s.r.o.) v rozsahu modulů specifikovaných v příloze č. 4 této smlouvy; 

v rozsahu funkcionality uvedené v příloze č. 1 k této Smlouvě (dále jen „EIS“). 

2.2 Dodávka zahrnuje provedení instalace EIS do prostředí uzlu vytvořeného v rámci 

součinnosti Objednatelem. Poskytovatel uděluje Objednateli Licenci k užití EIS jako celku 

či jeho jednotlivým částem. Licence je udělena k užití EIS Objednatelem k naplnění účelu 

Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že Licence se Objednateli uděluje 

v následujícím rozsahu: 

2.2.1 Licence je nevýhradní, územně neomezená a pro neomezený počet uživatelů, a 

to zejména ke splnění účelu Smlouvy. Licence se sjednává na dobu trvání 

majetkových práv ve smyslu autorského zákona; 

2.2.2 Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;  

2.2.3 Licenční poplatek k zakoupení Licence ve výše uvedeném rozsahu je mezi 

Stranami dohodnuta ve výši 1.000,-Kč a je součástí Ceny; 

2.2.4 Dodavatel rovněž zajistí pro Objednatele licenční oprávnění k databázi a případně 

k další software, který je potřebný pro EIS. Dodavatel je povinen předložit 

Objednateli licenční podmínky k software dle předchozí věty, které tvoří přílohu 

č. 4 Servisní smlouvy.  

 

2.3 Účelem, pro který se Servisní smlouva uzavírá je hlavně zajištění plné funkčnosti a pro-

vozu schopnosti EIS. Cílem Servisní smlouvy je poskytování servisních služeb provozní 

podpory a údržby EIS tak, aby Objednatel mohl efektivně, hospodárně, řádně a v termí-

nech plnit své zákonné či smluvní povinnosti. 

2.4 Veškeré v Servisní smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky musí být primárně 

vykládány tak, aby realizací plnění ze strany Poskytovatele Objednatel dosáhl účelu uve-

deného v čl. 2.3 Servisní smlouvy. 
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem Servisní smlouvy je závazek Poskytovatele instalovat EIS do prostředí uzlu 
Objednatele a poskytnout Objednateli služby provozní podpory a údržby ve struktuře a 
rozsahu dle přílohy č. 2 Servisní smlouvy – Specifikace služeb (dále jen „Servisní 
služby“). 
 

3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytované plnění dle 
Servisní smlouvy. 

 

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Servisní služby na dobu 33 (třicettři) měsíců, a to 

od okamžiku zahájení provozu na uzlu ve smyslu čl. 2.2. této Servisní smlouvy.  

 

4.2 Místem plnění je sídlo a pracoviště Objednatele č. 1 na adresách: Rozvojová 263, 165 

02 Praha 6 – Lysolaje; detašované pracoviště Olomouc: Šlechtitelů 31, 783 71 Olomouc, 

Objednatele č. 2 na adresách: Letenská 4, 118 01 Praha 1; detašované pracoviště Kutná 

Hora: Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, Objednatele č. 3 na adresách: Prosecká 

809/76, 190 00 Praha 9; detašované pracoviště Brno: Veveří 97, 602 00 Brno; Centrum 

raně novověkých studií České Budějovice: Jeronýmova 1750/21, 370 06 České Budějo-

vice 6; Objednatele č. 4 na adrese: Husinec – Řež, č.p. 1001, 250 68 Řež nebo prostory 

využívané pro technickou infrastrukturu uvedené v příloze č. 2 Servisní smlouvy - Sou-

činnost. 

4.3 K Servisním službám, které lze řešit vzdáleným přístupem k místu plnění dle čl. 4.2 Ser-

visní smlouvy, bude Objednatelem poskytnut vzdálený přístup (VPN přístup).  

 

 

V. CENA A ROZSAH SERVISNÍCH SLUŽEB 

5.1 Cena instalace EIS do uzlu Objednatele včetně ceny za poskytnutí Licence činí: 

           Cena bez DPH:   388.335,-Kč 

           DPH (21%):   81.550,35,-Kč 

           Cena včetně DPH:  469.885,35,-Kč. 

 

5.2 Cena za Servisní služby, tj. služby Hot-line, Servisní podpora poskytovaná prostřednic-

tvím ServiceDesk systému, Maintenance a legislativa (mimo databáze), Maintenance da-

tabáze, Aktualizace software, Aktualizace databáze, Administrace aplikačního software a 

Administrace databáze, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 Servisní smlouvy, se stanovuje 

dohodou Stran formou měsíční pevné částky ve výši součtu cen za jednotlivé Servisní 

služby. 

           Cena bez DPH: 82.575,-Kč 

           DPH (21%):  17.340,75,-Kč 

           Cena včetně DPH: 99.915,75,-Kč. 
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5.3 Cena za ad-hoc Servisní služby metodická podpora, servisní úpravy a školení uživatelů 

se stanovuje dohodou Stran jako součin skutečně odpracovaných a akceptovaných člo-

věkohodin služeb a hodinové sazby za poskytnuté služby ve výši: 

 

                                            Hodinová sazba bez DPH:  1.400,- Kč 

                                            DPH (21%):    294,- Kč 

                                            Hodinová sazba včetně DPH:  1.694,- Kč 

 

5.3.1 Cena za jednorázové poskytnutí ad-hoc Servisní službu "export dat" se stanovuje 
dohodou Stran pevnou částkou ve výši: 

           Cena bez DPH: 3.000,-Kč 

           DPH (21%):  630,-Kč 

           Cena včetně DPH: 3.630,-Kč. 

 

5.4 Rozsah ad-hoc Servisních služeb v součtu podle čl. 5.3 Servisní smlouvy je předpokládán 

ve výši 80 člověkohodin na vybraný modul s celkovým možným rozsahem ve výši 350 

člověkohodin na Objednatele po dobu plnění této Servisní smlouvy. 

 

5.5 V případě jiné sazby DPH bude Poskytovatel Objednateli účtovat sazbu DPH ve výši od-

povídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena za pl-

nění bez DPH tímto není dotčena. 

 

5.6 Cena Servisních služeb se může zvýšit o roční míru inflace za předchozí kalendářní rok. 

Úprava výše cen bude provedena od 1. června daného roku podle vyhlášené míry inflace 

za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem nebo jinou k tomuto pověřenou 

státní institucí na základě písemného oznámení Poskytovatele, jež bude obsahovat výši 

inflace a nově stanovenou výši cen.  

 
5.7 Podrobná cenová struktura poskytovaných služeb je uvedena v příloze č. 5 této Servisní 

smlouvy. 

 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Plnění Poskytovatele představuje ve smyslu příslušných ustanovení zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, samostatné 

zdanitelné plnění a považuje se za uskutečněné posledním dnem příslušného kalendář-

ního měsíce, pokud se Objednatel – koordinátor do 3 pracovních dnů od konce daného 

kalendářního měsíce nevyjádří tak, že dané plnění neakceptuje a neuvede konkrétní 

výhrady bránicí akceptaci. V případě akceptačních výhrad se zdanitelné plnění považuje 

za uskutečněné posledním dnem odstranění těchto výhrad. 

 

6.2 Cena plnění bude Objednatelem - koordinátorem hrazena na základě faktury Poskyto-

vatele, kterou Poskytovatel vystaví vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž bylo plnění poskytnuto. 
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6.3 Splatnost řádně vystavené faktury, obsahující stanovené náležitosti, musí činit nejméně 

30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli - koordinátorovi. Fak-

tury budou doručeny elektronickou poštou na adresu . 

 
6.4 Faktury musí obsahovat odkaz na Servisní smlouvu a veškeré údaje vyžadované práv-

ními předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a § 435 OZ. V pří-

padě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude-li vystavena přede 

dnem převzetí poskytnutých Servisních služeb za daný měsíc, je Objednatel č. 1 opráv-

něn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněného. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 

vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž nová lhůta 

splatnosti bude stanovena v souladu s čl. 6.3 Servisní smlouvy. 

 
6.5 Ceny za příslušné části Plnění se považují za uhrazené okamžikem odepsání fakturo-

vané ceny z bankovního účtu Objednatele - koordinátora ve prospěch účtu Poskytova-

tele. Všechny částky poukazované v korunách českých vzájemně Stranami na základě 

Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů druhé 

Strany spojených s převodem na jejich účty. 

 
6.6 Objednatel - koordinátor bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskyto-

vatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 

96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatele nebude mít svůj bankovní účet 

tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel - koordinátor Poskytovateli pouze základ 

daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytova-

tele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatele.  

 
6.7 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Po-

skytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Ne-

spolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je 

Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 

3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Poskytovatel Nespo-

lehlivým plátcem, uhradí Objednatel - koordinátor Poskytovateli pouze základ daně, 

přičemž DPH bude Objednatelem - koordinátorem uhrazena Poskytovateli až po písem-

ném doložení Poskytovateli o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

 
6.8 Poskytovatel není oprávněn započítat jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. 

Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Servisní smlouvou nesmějí 

být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv 

právní jednání učiněné Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením Servisní 

smlouvy bude považováno za příčící se dobrým mravům a současně za podstatné po-

rušení Servisní smlouvy. 
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VII. SOUČINNOST 

7.1 Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytnout nezbytnou součinnost pro plnění před-

mětu Servisní Smlouvy, jak je sjednáno v příloze č. 3. Servisní smlouvy. 

 

7.2 Objednatel je oprávněn zajistit poskytnutí součinnosti třetími osobami. Poskytovatel je 

povinen v průběhu poskytování Servisních služeb neprodleně upozornit Objednatele 

na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít 

písemnou formu. V takovém případě je Objednatel povinen se k tomuto upozornění 

bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit a je povinen učinit veškerá opatření, aby Po-

skytovatel mohl pokračovat v poskytování Servisních služeb řádně. 

 

7.3 Oznámení adresovaná na adresu či e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce Servisní 

smlouvy (v případě Objednatelů musí být oznámení adresováno každému z Objedna-

telů č. 1 až 4 samostatně) nebo osobám oprávněným jednat za Strany uvedeným v Ka-

talogu služeb se považují za doručená 

 
7.3.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové 

schránky ve smyslu ZDS; nebo 

7.3.2 dnem, kdy bylo převzetí oznámení zasílané e-mailem potvrzeno e-mailem druhé 

Strany; nebo 

7.3.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím 

kurýra nebo doručováno osobně; nebo 

7.3.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou; nebo 

7.3.5 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude  z ja-

kéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu 

Strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 

(tří) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty. 

 

 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

8.1 Poskytovatel se v rámci Servisních služeb zavazuje odstraňovat závady EIS dle jejich 

dopadů na fungování EIS v termínech uvedených v příloze č. 2 Servisní smlouvy. 

 

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

9.1 V případě nedodržení parametrů poskytovaných v rámci Servisních služeb ServiceDesk 

systému v termínech dle Servisní smlouvy resp. dle přílohy č. 2 Servisní smlouvy, 

vzniká Objednateli nárok na následující smluvní pokuty: 
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Kritický dopad: 600,- Kč (slovy: šest set korun českých) za každou i započatou hodinu 

prodlení, kdy EIS nelze používat jako celek; 

 

Vysoký dopad: 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každou i započatou hodinu 

prodlení a jednotlivou závadu; 

 

Střední dopad: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den 

prodlení a jednotlivou závadu. 

 

9.2 V případě nedodržení parametrů ostatních poskytovaných Servisních služeb než služby 

ServiceDesk upravené v čl. 9.1 Servisní smlouvy, vzniká Objednateli nárok na 

následující smluvní pokutu ve výši 0,2% z částky odpovídající měsíční ceně za všechny 

poskytované (aktivované) paušální Servisní služby za každý i započatý den prodlení. 

 

9.3 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; 

nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné 

výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednic-

tvím smluvní pokuty zajištěna. 

 
9.4 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Servisní smlouvy (smluvních pokut, úroků 

z prodlení apod.) činí 30 (třicet) kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování. Strany 

se dohodly, že Objednatel je oprávněn si svůj nárok na smluvní pokuty jemu náležející 

započítat oproti nároku Poskytovatele na uhrazení ceny za jím poskytované Plnění. 

Současně se Strany dohodly, že veškeré smluvní pokuty či jiné platby dle Servisní 

smlouvy bude vůči Poskytovateli uplatňovat Objednatel - koordinátor. 

 

X. ŘEŠENÍ SPORŮ 

10.1 Práva a povinnosti Stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským záko-

níkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

10.2 Strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu, tak že případné spory ze Smlouvy budou rozhodovány Ob-

vodním soudem pro Prahu 8 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní 

soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost 

krajský soud. 

 

XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

11.1 Servisní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech Objednatelů č. 1 až 4 a Posky-

tovatele. V případě, že Servisní smlouva není podepisovaná současně všemi Stranami, 

nabývá platnosti dne uzavření poslední ze Stran.  

11.2 Servisní smlouva je uzavíraná na dobu 33 (třicettři) měsíců, počínaje ode dne 

1.10.2021.  

11.3 Servisní smlouva může být ukončena: (i) písemnou dohodou Stran, (ii) výpovědí ze 

strany Objednatele, (iii) odstoupením od Servisní smlouvy jednou ze Stran za podmínek 

uvedených v tomto článku Servisní smlouvy. 
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11.4 Servisní smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí ze strany Objednatele bez uvedení 

důvodů. V takovém případě činí výpovědní lhůta 5 (pět) měsíců.  

11.5 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od Servisní smlouvy, zejména 

pokud: 

11.5.1 Poskytovatel neposkytuje řádné plnění dle této Smlouvy po dobu delší než za 

sebou jdoucích 14 kalendářních dnů; 

11.5.2 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující Plnění této 

Smlouvy; 

11.5.3 na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo Poskytovatel sám podá 

dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;  

11.5.4 Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo 

11.5.5 proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších 

předpisů. 

11.6 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Servisní smlouvy v případě prodlení Objednatele 

se zaplacením jakékoliv splatné částky dle Servisní smlouvy po dobu delší než 60 (še-

desát) kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přimě-

řené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění po-

vinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů od 

doručení takovéto výzvy. 

11.7 Účinky odstoupení od Servisní smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé Straně.  

11.8 Ukončením účinnosti Servisní smlouvy nejsou dotčena ustanovení Servisní smlouvy tý-

kající se povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o 

ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 

i po zániku účinnosti Servisní smlouvy. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Poskytovatel se zavazuje ve stejném rozsahu spolupůsobit a umožnit kontrolu ze 

strany zřizovatele Objednatele tedy Akademie věd ČR. Poskytovatel bere na vědomí, 

že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele, které 

bude využívat k zajištění plnění dle Smlouvy.   

12.2 Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 zákoníku práce, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí. Poskytovatel se také zavazuje 

zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této Smlouvy podílejí, jsou vedeny 

v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 

povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které 
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se na plnění této Smlouvy podílejí budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 

používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

Smlouvy vyžadováno.  

12.3 V případě, že Poskytovatel bude orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 

spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání dle 

předchozího odstavce, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 

včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě 

stanovené po dohodě s Objednatelem.  

12.4 Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel tak mfusí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí 

a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy. 

12.5 V případě, že Poskytovatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 

pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 

jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel povinen: 

12.5.1 této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat 

Objednatele;  

12.5.2 přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v 

přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za 

účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání; 

12.5.3 písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, 

a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě.  

12.6 Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 

založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 

v rámci tzv. Best Practices. 

12.7 Servisní smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 

oběma Stranami. 

12.8 Poskytovatel je oprávněn vstupovat do objektů Objednatele v souvislosti s plněním 

Servisní smlouvy jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Objednatele. 

12.9 Objednatel i Poskytovatel se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních 

změnách (název, sídlo, tel., apod.). 

12.10 Poskytovatel se zavazuje, že výsledkem jeho Plnění nebudou porušena práva třetích 

stran. Poskytovatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by z porušení tohoto 

závazku Objednateli vznikly. 

12.11 Objednatel předpokládá, že Servisní smlouva bude podepsána elektronicky. V pří-

padě, že by Servisní smlouva byla v listinné podobě, bude vyhotovena ve 5 (pěti) 
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vyhotoveních, z nichž každý z Objednatelů č. 1 až 4 obdrží 1 (jedno) vyhotovení a 

Poskytovatel rovněž 1 (jedno) vyhotovení.  

12.12 Nedílnou součástí Servisní smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Rozsah funkcionalit  

Příloha č. 2 Specifikace služeb 

Příloha č. 3 Součinnost Objednatele 

Příloha č. 4 Licenční oprávnění (bude dodáno před podpisem smlouvy) 

Příloha č. 5 Cenová struktura  

 

12.13 Strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této Servisní smlouvy, který je 

dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Servisní smlouvou souhlasí v plném 

rozsahu. Strany uzavírají Servisní smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté 

omylu a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

16. Za Objednatele č. 1 

17. V Praze dne ___ 

 Za Poskytovatele: 

V ____________    dne ____ 

 

 

_____________________________                    ___________________________________ 

RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel  
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Za Objednatele č. 2     Za Poskytovatele: 

V Praze dne ___     V_____________ dne___ 

 

 

 

_____________________________          ____________________________ 

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel  

 

 

Za Objednatele č. 3 

V Praze dne ___ 

 

 

 

____________________________ 

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel 

 

Za Objednatele č. 4 

V Řeži dne ___ 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., ředitel 

 




