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Smlouva o „Digitalizaci pramenů“ 
 

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem: Praha 1, Valentinská 91/1, PSČ 110 00 
zastoupený: Mgr. Václavem Čermákem, Ph.D. 
IČ : 68378017 
DIČ: CZ68378017 
(dále jen „Objednatel“) 
Kontaktní osoby oprávněné jednat za Objednatele při plnění této smlouvy:  
Mgr. Jana Šlechtová, vedoucí THS 
telefon: 606 361 194, 224 800 271, e-mail: slechtova@slu.cas.cz 
PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., vedoucí projektu NAKI II. 
telefon: 605 304 045, 224 800 258, e-mail: pilat@slu.cas.cz 
 

a 
 

Imaging Systems spol. s r.o. 
se sídlem Bubenská 45/114, Praha 7, 170 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném odd. C, vložka 49918 u MS v Praze  
zástoupená: Ing. Alešem Konarovským, jednatel firmy 
Bankovní spojení: 198834300217/0100 
IČO: 25103725 
DIČ: CZ25103725 
(dále jen „Zhotovitel“) 
Kontaktní osoby oprávněné jednat za Zhotovitele při plnění této smlouvy:  
Ing. Aleš Konarovský, jednatel firmy 
mobil: 777669936, e-mail: konarovsky@imaging.cz 
 
 
Na základě Výzvy 195/SLÚ/17 k podání nabídky ze dne 16. března 2017 uzavírají 
Objednatel a Zhotovitel tuto 
 

smlouvu o „Digitalizaci pramenů – 2. část“  
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je dílo spočívající v digitalizaci zdrojových materiálů - skenování cca 
1.000.000 lístků staroslověnské lístkové kartotéky podle technických požadavků uvede-
ných ve „Výzvě“. Dílo bude předáno elektronicky na datovém médiu Objednatele. Sou-
částí díla je i přeprava zdrojových materiálů z místa Objednatele ke zpracování a zpět. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dílo na svůj náklad za podmínek níže 
uvedených.  

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána 
v čl. II této Smlouvy. 

 
II. 

Cena předmětu plnění 
 
Cena je stanovena následovně: 

- digitalizace jednoho lístku jednostranně (jeden soubor) činí 0,73 Kč bez DPH.  
- tato cena již obsahuje veškeré náklady na přepravu předloh a zpracování Díla. 
- tato cena je platná pro skenování bez dalších úprav souborů a manipulace s předlo-

hami. 
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- předpokládaný rozsah Díla je skenování 1.000.000 ks kartiček + 10.000 druhých 
stran, tady celkem 1.010.000 skenů.  

- předpokládaná cena Díla je 737.300,- Kč bez 21% DPH, 892.133,- Kč včetně DPH. 
- skutečná cena Díla bude odpovídat počtu naskenovaných kartotéčních lístků, resp. 

počtu souborů, které Zhotovitel předá Objednateli. 

Pokud bude požadováno provedení dodatečných úprav díla, bude tato skutečnost řešena 
v dodatku k této smlouvě schváleném a podepsaném oběma smluvními stranami. 

 
III. 

Termín zhotovení Díla 
  

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 
konce měsíce února 2018. Do konce roku 2017 bude dokončeno skenování minimálně 
50% kartotéčního materiálu. 

 

IV. 
Předání a převzetí Díla 

  
K předání a převzetí Díla dojde v dílčích etapách, nejpozději však bude celé Dílo zhotove-
no a předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. 

O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo na-
místo smluvní pokuty požadovat slevu z celkové ceny Díla ve výši 0,1 % za každý zapo-
čatý den prodlení.  

 
V. 

Platební podmínky 
 
Fakturace bude probíhat po etapách, při předání a převzatí ucelených částí kartotéky 
podle schváleného předávacího protokolu. 

Faktura musí mít náležitosti podle této smlouvy a zákona o DPH. Faktura je splatná do 21 
dnů ode dne doručení objednateli. Pokud nebude mít faktura stanovené náležitosti je ob-
jednatel povinen fakturu v 20 denní lhůtě od doručení faktury vrátit zhotoviteli k opravě. 

Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením fakturované ceny Díla 
dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

 
VI. 

Podmínky zhotovení díla 
 

Zhotovitel je povinen zajistit při přepravě ke skenování a při skenování kartotéky takové 
podmínky, aby nemohlo dojít k jakémukoliv poškození, zničení, odcizení nebo ztrátám.  

O předání částí kartotéky ke skenování Zhotovitelem a jejich vrácení Objednateli bude 
smluvními stranami vždy sepsán a podepsán předávací protokol, ve kterém bude zejmé-
na uveden rozsah předaných částí a jejich stav při předání a převzetí Objednatelem.  

Za škodu vzniklou v době od předání do převzetí Objednatelem odpovídá Zhotovitel. Veš-
keré práce na Díle musí provádět výhradně zaměstnanci Zhotovitele, kteří mají přísluš-
nou kvalifikaci a jsou prokazatelně poučeni o podmínkách zacházení s archiváliemi. Zho-
tovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci nevynášeli dokumenty ke skenování       
z provozovny a ani je neposkytovali třetím osobám. 

Zhotovitel ručí za to, že zařízení používaná při zpracování Díla jsou v náležitém technic-
kém stavu, který je zárukou správné splnění Díla a nemůže způsobit poškození kartotéč-
ních lístků. 



Digitalizace pramenů - druhá část  

3 

 

Pokud Zhotovitel objeví během skenování vady na kartotéčním materiálu, které nebyly 
uvedeny do předávacího protokolu, okamžitě to oznámí zástupci Objednatele a projedná 
s ním další postup. O takovém jednání pořídí záznam, který následně parafuje zástupce 
Objednatele. 

Soubory s naskenovanými lístky budou nahrány na úložiště dodaném Objednatelem.   

Digitální výstupy z poskytnutého kartotéčního materiálu jsou výlučným vlastnictvím Ob-
jednatele a jejich předání jiným osobám, jakož i využívání Zhotovitelem, je možné jen 
s výslovným souhlasem Objednatele a za podmínek jím stanovených. 

Zhotovitel je povinen strpět kontrolu provádění Díla Objednatelem v provozovně, kdyko-
liv v době plnění Díla. 

Objednatel je povinen převzít Dílo pouze bez vad a nedodělků. 

 
VII. 

Odpovědnost za vady 
  

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 12 měsíců od předání celého Díla Objednate-
li. Záruka se nevztahuje na vady Díla způsobené vadami materiálu, který předal Objed-
natel podle čl. VI. této Smlouvy Zhotoviteli. 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či ne-
dodělky, k předání a převzetí celého Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti 
bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.  

Zhotovitel je dále povinen zaplatit pokutu ve výši 500,- Kč za každý ztracený nebo po-
škozený kartotéční lístek. 

 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě 
Objednatel.  

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Obě strany souhlasí se zveřejněním smlouvy ve veřejném registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. 

Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem smlouvy, této porozu-
měly a že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, určitě, srozumitelně, nikoli v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
1) Výzva č.j. 195/SLÚ/17 ze dne 16. 3. 2017 
2) Specifikace způsobu pojmenování souborů 

 

 
 

V Praze dne 12. 5. 2017 
 
 

 
     Ing. Aleš Konarovský 
Imaging Systems spol. s r.o. 

 
 

V Praze dne 12. 5. 2017 
 

 
 

   Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 
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