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Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky 

 

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) a ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

(dále jen „Smlouva“) 

mezi následujícími veřejnými výzkumnými institucemi 
 

 
Centrální zadavatel:                            Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
se sídlem:     Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00  
zastoupena:                                      Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel 
IČO:      60457856 
DIČ:      CZ60457856 
č. účtu:        
ID datové schránky:      
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

(dále jen „Centrální zadavatel“) na straně jedné 

                
a 
 
 
Pověřující zadavatel:                          Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.  
se sídlem:     Fričova 298, 251 65 Ondřejov 
zastoupena:                                      Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel 
IČO:       67985815 
DIČ:      CZ67985815 
č. účtu:        
ID datové schránky:      
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

(dále jen „Pověřující zadavatel“ na straně druhé) 

(společně též jen „Smluvní strany“) 
 
 

Preambule 

1. Centrální zadavatel je veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, jehož zřizovatelem je Akademie věd České 

republiky. Účelem zřízení Centrálního  zadavatele  je  zajišťování  infrastruktury  výzkumu a  vývoje, 

přispívání  k využití  výsledků  výzkumu  a  poskytování  podpůrné  činnosti  Akademii  věd  České 

republiky a jejím pracovištím jakožto veřejným výzkumným institucím ve smyslu zákona č. 341/2005 

Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Pověřující zadavatel je rovněž veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o 

veřejných výzkumných  institucích, ve znění pozdějších předpisů,  jehož zřizovatelem je Akademie 

věd České republiky. 

3. Smluvní strany jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

4. Smluvní  strany mají v úmyslu dle ust. § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ provést centralizované zadávání 

veřejné zakázky, jejímž účelem je dodávka, implementace a poskytování služeb provozní podpory a 

rozvoje  Centrálního  ekonomického  informačního  systému  (dále  také  jen  „CEIS“),  včetně 

příslušného HW, a to pro potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých pracovišť Akademie věd 

České  republiky  jakožto  pověřujících  zadavatelů  (dále  jen  „Veřejná  zakázka“).  Centrální 

ekonomický  informační  systém  je  určen  pro  komplexní  správu  procesů  souvisejících  s činností 

Centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů, zejména pro oblasti financí, účetnictví, majetku, 

zpracování mzdové a personální agendy a manažerských nadstaveb, vč. workflow. 

5. Centrální  zadavatel  prohlašuje,  že  ke  dni  uzavření  této  smlouvy  projevilo  zájem  účastnit  se 

centralizovaného  zadávání  Veřejné  zakázky  44  pracovišť  Akademie  věd  ČR  jakožto  pověřujících 

zadavatelů.  S každým  pověřujícím  zadavatelem,  který  se  bude  chtít  zapojit,  bude  uzavřena 

samostatná  smlouva  o  centralizovaném  zadávání  Veřejné  zakázky,  a  to  se  stejnými  právy  a 

povinnostmi.  

6. Centralizovaného zadávání Veřejné zakázky se do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

mohou  zúčastnit  i  další  pracoviště  Akademie  věd  ČR,  a  to  v postavení  dalších  pověřujících 

zadavatelů.  S každým  takovým  pověřujícím  zadavatelem  bude  za  stejných  podmínek  uzavřena 

samostatná  smlouva o  centralizovaném zadávání Veřejné  zakázky.  Evidenci  uzavřených  smluv o 

centralizovaném zadávání Veřejné zakázky, včetně aktuálního seznamu zúčastněných pověřujících 

zadavatelů, vede Centrální zadavatel. 

7. Za účelem stanovení technických a funkčních požadavků na CEIS byla ustavena Komise pro CEIS, 

jejíhož  jednání  se  mohli  zúčastnit  zástupci  pověřujících  zadavatelů,  kteří  byli  jmenováni 

Akademickou radou. Na základě jednání Komise pro CEIS, které se uskutečnilo dne 12. 4. 2017, a 

písemných vyjádření pověřujících zadavatelů ke koncepci technické a funkční specifikace CEIS, byla 

ze  strany  Centrálního  zadavatele  zpracována  podrobná  technická  specifikace,  včetně  popisu 

jednotlivých  funkčních  celků  CEIS.  Tuto  technickou  specifikaci  obdržel  Pověřující  zadavatel  jako 

samostatný podkladový materiál před uzavřením této Smlouvy, (dále jen „Podkladový materiál“). 

 

 

I.  
Předmět a účel Smlouvy 

 
1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem vymezení vzájemných práv a povinností a rovněž 

jejich  práv  a  povinností  vůči  třetím  osobám  v souvislosti  s centralizovaným  zadáváním  Veřejné 

zakázky.  

2. Centrální zadavatel provede ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ svým jménem a na svůj účet 

zadávací řízení realizované formou otevřeného řízení dle ust. § 56 a násl. ZZVZ za účelem zadání 

Veřejné zakázky (uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky s vybraným dodavatelem), 

a za účelem následného poskytnutí oprávnění k užití  jednotlivých funkčních celků (modulů) CEIS, 

včetně poskytování provozní podpory a rozvoje CEIS ze strany Centrálního zadavatele Pověřujícímu 

zadavateli.  
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3. Předmětem  Veřejné  zakázky  zadávané  prostřednictvím  centralizovaného  zadávání  je  dodávka, 

implementace a poskytování služeb provozní podpory a rozvoje CEIS, včetně dodávky HW, a dále 

poskytnutí příslušných práv k  jeho užití  (licence) a možnosti přenechání  těchto příslušných práv 

Pověřujícímu zadavateli. Implementace CEIS bude u Pověřujícího zadavatele provedena nejpozději 

do 36 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem.  

4. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 200 mil. Kč bez DPH. 

5. Pověřující zadavatel prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost a podpisem této Smlouvy souhlasí 

s tím, že na základě zadávacích podmínek stanovených Centrálním zadavatelem bude po provedení 

zadávacího řízení dle doporučení hodnotící komise Centrálním zadavatelem rozhodnuto o výběru 

příslušného dodavatele, přičemž následně bude mezi tímto vybraným dodavatelem a Centrálním 

zadavatelem uzavřena smlouva na plnění Veřejné zakázky. 

6. Po ukončení zadávacího řízení a v termínu stanoveném Centrálním zadavatelem se Smluvní strany 

ke splnění účelu této Smlouvy zavazují uzavřít: 

a) (podlicenční) smlouvu, na základě které bude Pověřujícímu zadavateli bezúplatně poskytnuto 

oprávnění k užití příslušných funkčních celků CEIS (dále jen „podlicenční smlouva“) a  

b) smlouvu  o  následném  úplatném  poskytování  služeb  ze  strany  Centrálního  zadavatele  ve 

prospěch Pověřujícího zadavatele, které souvisejí s poskytováním provozní podpory a rozvoje 

CEIS (dále jen jako „servisní smlouva“). 

Součástí Podkladového materiálu, který Pověřující zadavatel obdržel před uzavřením této Smlouvy je i 

návrh podlicenční smlouvy a základních podmínek servisní smlouvy.  

7. Smluvní  strany  si  dále  výslovně  sjednávají,  že  při  provádění  úkonů  souvisejících  se  zajištěním 

centralizovaného  zadávání  Veřejné  zakázky  bude  Centrální  zadavatel  smluvně  zastoupen  třetí 

osobou  ve smyslu  §  43  ZZVZ  (dále  jen  „administrátor  Veřejné  zakázky“),  která  byla  určena  na 

základě výběru provedeného Centrálním zadavatelem. Pověřující zadavatel podpisem této Smlouvy 

bere na vědomí a souhlasí, že na základě řádného výběrového řízení je administrátorem Veřejné 

zakázky společnost MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 

602 00 Brno. Administrátor Veřejné zakázky bude na základě a v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy 

zajišťovat  veškeré  úkony  a činnosti  spojené  s  centralizovaným  zadáváním  Veřejné  zakázky, 

s výjimkou úkonů výslovně uvedených v ust. § 43 odst. 2 ZZVZ.  

8. Pověřující  zadavatel  podpisem  této  Smlouvy  dále  potvrzuje,  že  se  podrobně  seznámil 

s Podkladovým materiálem, zejména pak s nastavením technických a funkčních požadavků na CEIS, 

a dále, že s tímto Podkladovým materiálem bez výhrad souhlasí. 

 

II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Centrální  zadavatel  se  zavazuje  v  souladu  s  touto  Smlouvou  a  příslušnými  právními  předpisy 

bezúplatně  provést  centralizované  zadávání  Veřejné  zakázky,  a  to  za  účelem  uzavření  smlouvy 

s vybraným dodavatelem, a to svým jménem a na svůj účet ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 

Centrální zadavatel se zavazuje, že v rámci centralizovaného zadávání Veřejné zakázky bude vždy 

postupovat plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ZZVZ, bude respektovat zájmy 

Pověřujícího zadavatele a na základě písemné žádosti Pověřujícího zadavatele jej bude podrobně 

informovat  o  průběhu  centralizovaného  zadávání.  Centrální  zadavatel  je  rovněž  povinen  při 
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zpracování  zadávacích  podmínek  Veřejné  zakázky  postupovat  v souladu  s  technickou  a  funkční 

specifikací CEIS. 

2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost a informace za 

účelem zajištění rychlého a hospodárného centralizovaného zadávání Veřejné zakázky a zajištění 

zachování zákonnosti po celou dobu centralizovaného zadávání Veřejné zakázky. V případě potřeby 

je  Pověřující  zadavatel  povinen  poskytnout  nezbytnou  součinnost  a  informace  rovněž 

administrátorovi  Veřejné  zakázky.  Pověřující  zadavatel  se  mimo  jiné  zavazuje  informovat 

Centrálního  zadavatele  o  všech  podstatných  skutečnostech,  které  mají  nebo  by  mohly  mít 

podstatný vliv na plnění této Smlouvy. Pověřující zadavatel se rovněž zavazuje ve lhůtě stanovené 

Centrálním zadavatelem poskytnout Centrálnímu zadavateli součinnost nezbytnou ke zpracování 

vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 ZZVZ, případně za účelem postupu dle ust. § 

99 ZZVZ. 

3. Centrální zadavatel je oprávněn nakládat s daty a informacemi předanými Pověřujícím zadavatelem 

pouze pro účely zadání Veřejné zakázky.  

4. Pověřující zadavatel je povinen dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem informacím, které se 

dozví od Centrálního zadavatele a které nejsou určeny k uveřejnění. 

5. Smluvní strany sjednávají, že Veřejná zakázka bude zadána v otevřeném řízení dle ust. § 56 a násl. 

ZZVZ v nadlimitním režimu a hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky bude dle ust. § 114 

ZZVZ  ekonomická  výhodnost  ve  smyslu  nejvýhodnějšího  poměru  nabídkové  ceny  a  kvality 

nabízeného řešení. Centrální zadavatel je oprávněn v přípravné fázi zadávacího řízení rozhodnout o 

použití  jiného  druhu  zadávacího  řízení  nebo  jiných/dalších  dílčích  kritérií  hodnocení  v souladu 

s pravidly ZZVZ; k takovému rozhodnutí se nevyžaduje souhlas Pověřujícího zadavatele. 

6. Zadávací podmínky budou připraveny Centrálním zadavatelem ve spolupráci s hodnotící komisí a 

administrátorem Veřejné zakázky.  

7. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Centrální  zadavatel  pověří  posouzením  splnění  podmínek  účasti 

dodavatelů a provedením hodnocení nabídek dodavatelů hodnotící komisi, která bude mít 12 členů, 

přičemž vždy min. 2 členové hodnotící komise musí být zaměstnanci divize informačních technologií 

Centrálního zadavatele. Členové a náhradníci hodnotící komise jsou jmenováni Akademickou radou 

Akademie věd České republiky.  

8. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

v případě, že nastanou zákonné důvody pro jeho zrušení, vč. možnosti jeho zrušení ve smyslu ust. § 

127 odst. 2 ZZVZ. V tomto případě se Centrální zadavatel zavazuje zrušení zadávacího řízení bez 

zbytečného odkladu písemně oznámit Pověřujícímu zadavateli. 

9. Smluvní strany sjednávají, že Centrální zadavatel po vydání rozhodnutí o výběru dodavatele a po 

uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle ust. § 246 ZZVZ, vyrozumí Pověřujícího zadavatele o této 

skutečnosti  a  úmyslu  uzavření  příslušné  smlouvy  s  vybraným  dodavatelem.  V  případě  podání 

námitek nebo  zahájení  řízení  o přezkoumání  úkonů Centrálního  zadavatele  ze  strany Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, se Centrální zadavatel zavazuje o těchto skutečnostech informovat 

Pověřujícího  zadavatele  a  na  jeho  písemnou  žádost  se  dále  zavazuje  jej  informovat  rovněž  o 

průběhu řízení o podaných námitkách nebo o průběhu správního řízení. 

10. V případě, že Pověřující zadavatel či Centrální zadavatel poruší podmínky ZZVZ a toto porušení se 

projeví až po uzavření  smlouvy  s  vybraným dodavatelem,  jsou  si dotčený Pověřující  zadavatel a 

Centrální  zadavatel  povinni  navzájem  poskytnout  veškerou  součinnost  pro  účely  komunikace  s 
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orgánem dozoru nebo soudu, a to i v případech, kdy se tyto orgány obrátí pouze na jednoho z nich. 

V případě neposkytnutí součinnosti má Smluvní strana, která je povinna součinnost podle tohoto 

odstavce Smlouvy poskytnout, povinnost nahradit případně vzniklou škodu. 

 
 

III. 
Úhrada nákladů zadávacího řízení 

1. Smluvní  strany  sjednávají,  že  veškeré  náklady  spojené  s centralizovaným  zadáváním  Veřejné 

zakázky a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně všech nákladů vzniklých do doby 

ukončení  veškerých  řízení  (správních,  příp.  soudních)  týkajících  se  centralizovaného  zadávání 

Veřejné zakázky, nese Centrální zadavatel. Těmito náklady se pro účely této Smlouvy rozumí rovněž 

smluvní odměna administrátora Veřejné zakázky. 

2. Náklady související s poskytnutím součinnosti Pověřujícího zadavatele Centrálnímu zadavateli nebo 

administrátorovi Veřejné zakázky nese Pověřující zadavatel sám. 

3. Centrální  zadavatel  se  zavazuje  vynakládat  prostředky  spojené  s centralizovaným  zadáváním 

Veřejné zakázky hospodárným, efektivním a účelným způsobem. 

 

 

IV. 
Odpovědnost 

1. Odpovědnost za řádné provedení centralizovaného zadávání Veřejné zakázky dle této Smlouvy nese 

Centrální zadavatel. V případě, že dojde v průběhu centralizovaného zadávání Veřejné zakázky ze 

strany Centrálního zadavatele k porušení této Smlouvy či porušení právních předpisů, odpovídá za 

takové  porušení  Centrální  zadavatel,  ledaže  k takovému  porušení  došlo  v důsledku  jednání  či 

opomenutí  Pověřujícího  zadavatele,  případně  v důsledku  neposkytnutí  součinnosti  ze  strany 

Pověřujícího zadavatele. 

2. Centrální zadavatel se ve smyslu ust. § 216 ZZVZ zavazuje řádně uchovávat dokumentaci související 

s centralizovaným  zadáváním  Veřejné  zakázky,  a  to  včetně  podkladů  poskytnutých  Pověřujícím 

zadavatelem.  

3. V  případě,  že  na  základě  zavinění  Pověřujícího  zadavatele  dojde  při  centralizovaném  zadávání 

Veřejné zakázky ke vzniku škody (zejména v důsledku zmaření či prodloužení zadávacího řízení), je 

Pověřující  zadavatel povinen uhradit Centrálnímu zadavateli  i ostatním pověřujícím zadavatelům 

veškerou škodu, která jim při realizaci zadávacího řízení Veřejné zakázky vznikla. 

4. Škodu  vzniklou  Pověřujícímu  zadavateli  na  základě  zavinění  Centrálního  zadavatele  je  povinen 

uhradit Centrální zadavatel. 

 
 

V. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu, pro který byla uzavřena, 

resp. do doby ukončení veškerých řízení (správních, příp. soudních) týkajících se centralizovaného 

zadávání Veřejné zakázky, příp. až do doby ukončení centralizovaného zadávání Veřejné zakázky 

jiným  způsobem,  než uzavřením  smlouvy  s vybraným  dodavatelem  pro  případ,  že nedojde 
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k dosažení účelu této Smlouvy. Před uplynutím této doby může být Smlouva ukončena vzájemnou 

písemnou dohodou Smluvních stran. 

2. Každá  ze  Smluvních  stran  má  rovněž  právo  od  této  Smlouvy  odstoupit  v případě  podstatného 

porušení  Smlouvy  druhou  Smluvní  stranou.  Odstoupení  je  účinné  od  dne  doručení  písemného 

oznámení druhé Smluvní straně. 

3. Odstoupením  od  Smlouvy  není  dotčeno  právo  oprávněné  Smluvní  strany  na  zaplacení  úroků  z 

prodlení  ani  na  náhradu  škody  vzniklé  porušením  Smlouvy,  resp.  nejsou  dotčena  další  smluvní 

ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy 

anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této Smlouvy.  

4. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Centrální zadavatel, v souladu s ust. § 127 ZZVZ, 

oprávněn zrušit již případně zahájené zadávací řízení k Veřejné zakázce. V případě, že tak Smluvní 

strany  v souvislosti  s předčasným  ukončením  této  Smlouvy  výslovně  určí,  zavazuje  se Centrální 

zadavatel  pokračovat  v již  zahájeném  zadávacím  řízení  k Veřejné  zakázce.  V takovém  případě 

se Smluvní  strany  zavazují  plnit  veškeré  své  závazky  vyplývající  z této  Smlouvy  i po jejím 

předčasném ukončení, a to až do ukončení již zahájeného zadávacího řízení, resp. do doby ukončení 

veškerých řízení spojených s centralizovaným zadáváním Veřejné zakázky. 

5. Zánikem  této  Smlouvy  není  dotčena  odpovědnost  Smluvních  stran  a  povinnost  součinnosti 

Smluvních stran. 

 
 

VI. 
Kontaktní osoby  

 
Smluvní strany sjednávají, že kontaktními osobami pro účely vzájemné komunikace jsou: 

Centrální zadavatel: 

Jméno kontaktní osoby:   
tel. číslo:   
e‐mail:   
 
Pověřující zadavatel: 

Jméno kontaktní osoby:   
tel. číslo:    
e‐mail:  
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory dohodou. 

2. Smluvní strany sjednávají, že tuto Smlouvu je možné měnit pouze formou písemných číslovaných 

dodatků v souladu se ZZVZ.  

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že  souhlasí  s případným  zveřejněním  obsahu  této  Smlouvy  v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Centrální zadavatel se zavazuje na vyžádání poskytnout kontrolnímu orgánu veškerou dokumentaci 

týkající se Veřejné zakázky, kterou se dle platných a účinných právních předpisů Centrální zadavatel 

zavazuje vést.  

5. Centrální zadavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších 

předpisů,  osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly prováděné  v  souvislosti  s 

úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů anebo z veřejné finanční podpory. 

6. Ve věcech neupravených touto Smlouvou  jsou Smluvní strany povinny řídit se ZZVZ, zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy. 

7. Pokud  se  jakékoliv  ustanovení  této  Smlouvy  stane  nebo  bude  určeno  jako  neplatné  nebo 

nevynutitelné,  pak  taková  neplatnost  nebo  nevynutitelnost  neovlivní  (v  nejvyšší  možné  míře 

přípustné  právními  předpisy)  platnost  nebo  vynutitelnost  zbylých  ustanovení  této  Smlouvy. 

V takovém případě se Smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 

nevynutitelné  ustanovení  platným  a vynutitelným,  aby  se  dosáhlo  v maximální  možné  míře 

dovolené  právními  předpisy  stejného  účinku  a  výsledku,  jaký  byl  sledován  nahrazovaným 

ustanovením. 

8. Tato  Smlouva  nabývá  účinnosti  dnem  jejího  uveřejnění  v Registru  smluv.  Uveřejnění  v Registru 

smluv zajistí Centrální zadavatel.   

9. Tato  Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  (2)  vyhotoveních  s platností  originálu  s tím,  že každá  ze 

Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho 

k ní připojují své podpisy.  

 

 
V Praze dne   2.1.2018                                                        V Ondřejově dne 18.12.2017 

 
 
 
.........................................................          ......................................................... 
     Ing. Tomáš Wencel, MBA    Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. 
        /Centrální zadavatel/                                                                            /Pověřující zadavatel/ 

 

  




