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SMLOUVA O IMPLEMENTACI 

KNIHOVNÍHO SYSTÉMU KOHA A KATALOGU VUFIND 

č.:28/2017 

(rev.:1.04) 

  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku  

  

Název: Městská část Praha-Lysolaje (ve jménu knihovny MČ Lysolaje) 

se sídlem: Moravská Třebová, Město, Zámecké nám. 185/1 

IČO: 70997004 

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Hlubuček, starosta 

(dále též „Knihovna“) 

a 

Název:  Team Business, s.r.o.  

se sídlem: Praha 4, Nusle, Marie Cibulkové 1512/16 

IČO: 24146641 

DIČ:CZ24146641 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 253107  

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Lipert, jednatel 

 (dále též „Poskytovatel“) 

  

společně též „smluvní strany“ 

 

uzavřely tuto smlouvu o spolupráci 

(dále též „smlouva“) 

1. Předmět smlouvy 
1.1 Knihovna na základě této smlouvy objednává u Poskytovatele implementaci cloudového řešení 

knihovního open source systému Koha, který svoji funkčností splňuje požadavky k zákonným 

výstupům (Roční výkaz o knihovně pro Ministerstvo kultury),  a katalogu VuFind od 

Poskytovatele.   Za sjednané služby se Knihovna zavazuje Poskytovateli vyplatit smluvní odměnu 

definovanou v této smlouvě. 
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2. Licenční práva a vlastnictví dat  
2.1 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými licenčními právy potřebnými pro poskytování 

služeb v rozsahu a dle této smlouvy. 

2.2 Uživatelská, biblio a transakční data (dále jen “Data”) jsou ve vlastnictví Knihovny.  

2.3 Smluvní strany sjednávají, že pro účely elektronických výpůjček (a dalších sjednaných služeb, 

např. zasílání SMS notifikací) je Poskytovatel oprávněn disponovat Daty pro zajištění plné 

funkčnosti dané služby. 

3. Rozsah implementace  
3.1 Instalace systému Koha na servery Poskytovatele 

3.2 Nastavení a spuštěné systému Koha dle potřeb Knihovny 

3.3  Implementace katalogu VuFind (konfigurace a napojení na Koha systém) 

3.4 Zaškolení zaměstnanců knihovny  

4. Smluvní odměna  
4.1 Smluvní odměnu vyplatí Knihovna Poskytovateli za poskytování služeb dle této smlouvy ve výši 

79 000 Kč s DPH na základě zaslaného daňového dokladu (faktury) Poskytovatele se splatností 

14 dnů. 

4.2 Smluvní strany sjednávají, že Knihovna vyplatí odměnu Poskytovateli ve dvou částech:  

(1.) 30% výše Smluvní odměny před zahájením implementace,  

(2.) 70% výše smluvní odměny po zahájení ostrého provozu systému Koha v Knihovně, nejdříve 

však po vyhlášení výsledků dotačního programu VISK3 pro rok 2018. 

4.3 Poskytovatel se zavazuje zpracovat podklady pro podání dotační žádosti VISK3 / Ministerstva 

kultury a Knihovna se zavazuje podat ve prospěch předmětu této smlouvy žádost VISK3 

v řádném termínu do 10. 12. 2017 ve výši 70% odměny stanovené v odst. 4.1. 

4.4 V případě zkrácení či nezískání dotace pro projekt implementace dle této smlouvy z dotačního 

programu VISK Ministerstva kultury ČR se Poskytovatel zavazuje realizovat projekt se slevou 

ve výši nezískaných či zkrácených dotačních prostředků VISK. 

5. Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy 
5.1 Obě smluvní strany vynaloží maximální úsilí (a součinnost), aby předmět této smlouvy byl 

realizován maximálně do 1 roku od podpisu této smlouvy. 

5.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá 

na dobu určitou a to do doby splnění cílů implementace definovaných v čl. č. 3 Rozsah 

implementace. 

5.3 V případě jednostranného vypovězení smlouvy vyplatí vypovídající smluvní strana druhé smluvní 

straně smluvní pokutu ve výši 50% Smluvní odměny dle čl. 4.1. kromě případů definovaných v 

této smlouvě. 

5.4 V případě podstatného porušení smluvních podmínek lze smlouvu vypovědět jednostranně s 

platností od data písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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6. GDPR 
Poskytovatel prohlašuje, že  

 zajistí ochranu získaných osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 

 Osobní informace využije pouze k účelu stanoveným touto smlouvou 

 Zajisti u všech osob, které získají přístup k osobním datům, proškolení o nakládání osobních 

údajů dle nařízení EU 2016/679 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli následky způsobené hackerským útokem či vyšší 

mocí. Knihovna bere na vědomí, že přenesená data ze stávajícího systému nemusejí být zcela 

identické a kompletní.   

7.2 Veškerá oznámení dle této smlouvy musí být učiněna, e-mailem či písemně, doručena druhé 

smluvní straně buď elektronicky, osobně nebo doporučeným dopisem, není-li ve smlouvě 

stanoveno jinak. 

7.3 Jsou-li ve smlouvě uvedeny lhůty ve dnech, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li ve 

smlouvě stanoveno jinak. 

7.4 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a 

Autorského zákona. 

7.5 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran. 

7.6 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných, které musí 

odsouhlasit obě smluvní strany. 

7.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

 

V Praze dne 28. 11. 2017 V Praze dne 24. 11. 2017 

Ing. Martin Lipert 

Poskytovatel 

Ing. Petr Hlubuček,  

Starosta 

 




