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Smlouva o poskytování SMS řešení – Directsms.sluzba.cz 
                                                                                 

Smlouvu uzavírají níže uvedené strany: 

 
 

Společnost:  Česká republika - Správa základních registrů 

se sídlem:  Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČ:  72054506  

DIČ:    
Bank.spojení:              

 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Michal Pešek, ředitel 

Zastoupena ve věcech technických: Josef Knotek 

(dále jen „Odběratel“) 
 

a 
Společnost:   AXIMA, spol. s r.o. 

se sídlem:   Poděbradova 133, 61200 Brno 

IČ:   49451308 

DIČ:    CZ49451308 
Bank.spojení:  1090670247/0100 

 
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno oddíl C., vložka č. 12780, 

spisová značka Firm 300008/95, ze dne 22. října 1993. 

 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Karel Sasín, jednatel 

Zastoupena ve věcech technických: Jiří Štěpánek 
(dále jen „Dodavatel“) 

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených v této smlouvě a s úmyslem být touto smlouvou 

vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy: 
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1. Předmět smlouvy 
 

 
Dodavatel bude Odběrateli na základě této smlouvy poskytovat SMS služby pro komunikaci s uživateli 
mobilních telefonů v rámci svého řešení Directsms.sluzba.cz.  

 
 
2. Práva a závazky Dodavatele 
 
a) Dodavatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou a přílohou č. 1 této smlouvy na své náklady zajistí provoz 

SMS aplikace určené pro technické zabezpečení SMS komunikace, a to včetně veškerého potřebného HW a SW 
vybavení.  

 
b) Dodavatel se zavazuje na své náklady udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, 

aby bylo dosahováno obvyklé kvality a u služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně 
jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory.  

 
c) Dodavatel se zavazuje na své náklady odstraňovat závady vzniklé v technickém řešení co nejdříve, bude-li to 

technicky možné, do 8 hodin od nahlášení nedostupnosti služby. Stejně bude Dodavatel postupovat i v 
případech, kdy závada je způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 
d) Dodavatel není oprávněn měnit data vzniklá provozem služeb pro Odběratele jinak než technickým zpracováním 

v souladu s požadavky Odběratele a smluveným obsahem služby. Dodavatel není oprávněn získaná data 
využívat pro vlastní podnikatelskou činnost ani předávat dále jakýmkoliv třetím osobám nebo umožnit užívání 
dat těmito třetími osobami pro jejich podnikatelskou nebo jakoukoliv jinou činnost.  

 
e) Dodavatel je dále oprávněn po předchozím upozornění Odběratele doručeném mu alespoň 1 měsíc předem 

zastavit poskytování služeb v následujících případech: 
- kdy služby jsou v rozporu s platným právním řádem státu, na jehož území je služba poskytována, 
- kdy služby jsou v rozporu s podmínkami poskytování služeb mobilních operátorů nebo jiných 

nenahraditelných dodavatelů služeb, za předpokladu, že s těmito byl ze strany Dodavatele Odběratel 
předem seznámen, 

 - kdy služby jsou v rozporu s touto smlouvou a obchodními podmínkami poskytování služeb Dodavatele,  
             za předpokladu, že s těmito byl ze strany Dodavatele Odběratel předem seznámen, 
 - kdy Odběratel rozesílá nevyžádané zprávy - SPAM, 
 - v případě kdy Odběratel neplní povinnosti plynoucí z této smlouvy. 
 
f) Po předchozím oznámení Odběrateli doručeném Odběrateli alespoň 1 měsíc předem, je Dodavatel oprávněn 

změnit podstatné technické parametry služby, pokud taková změna je důsledkem podstatných změn 
technických parametrů služby ze strany mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného dodavatele. Změna 
parametrů služby nebude mít vliv na sjednanou cenu. Odběratel je, v případě svého nesouhlasu se změnou 
služby, oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
 
3. Práva a závazky Odběratele 
 
a) Odběratel se zavazuje užívat služby v souladu s platným právním řádem, dobrými mravy, všeobecně 

uznávanými normami společnosti a touto smlouvou. 
 
b) Odběratel se zavazuje neodesílat s využitím služeb Dodavatele nevyžádané SMS nebo nevyžádaná sdělení. 
 
c) Odběratel se zavazuje platit za služby v souladu s touto smlouvou včetně jejích případných příloh. 
 
 
4. Finanční podmínky 
 

a) Smluvní strany se dohodly, že za služby poskytnuté řádně ve sjednané kvalitě podle této smlouvy Odběratel 
zaplatí Dodavateli cenu ve výši: 
- Cena aktivace služby: 1000 Kč bez DPH (slovy „jeden tisíc korun českých“), 
- Měsíční minimální plnění: 500 Kč bez DPH (slovy „pět set korun českých“), 
- Ostatní ceny SMS služeb jsou stanoveny ceníkem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Ceny stanovené 

v příloze č. 2 této smlouvy jsou stanoveny jako nejvyšší přípustné a nepřekročitelné. Pokud aktuální platný 
ceník uveřejněný Dodavatelem na http://www.axima-brno.cz/download/Directsms_sluzba_cz_cenik.pdf 

http://www.axima-brno.cz/download/Directsms_sluzba_cz_cenik.pdf
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obsahuje ceny nižší, než jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, je Dodavatel povinen za dané období, 
na které se ceník vztahuje, účtovat Odběrateli tyto nižší ceny. 

b) Smluvní strany se dohodly, že maximální sjednaná cena za veškeré poskytnuté služby dle této smlouvy je 
99 000,- Kč bez DPH (slovy „devadesát devět tisíc korun českých“). Jakmile dojde v úhrnu Dodavatelem 
Odběrateli poskytnutých služeb k naplnění této částky, tak Dodavatel bezodkladně zastaví poskytování služeb 
dle této smlouvy. 

 
 
 
5. Platební podmínky 
a) Nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce poskytne Dodavatel Odběrateli úplný statistický přehled o 

počtech skutečně odeslaných SMS v rámci plnění za předchozí kalendářní měsíc. Dodavatel zároveň doručí 
Odběrateli daňový doklad se splatností 30 kalendářních dnů. 

b) Případné přeplatky nebo zálohy je Dodavatel oprávněn započítat nebo použít k úhradě svých pohledávek za 
Odběratelem. Pokud nebude poplatek započten, bude Odběrateli vrácen obvyklým způsobem, tj. nejpozději do 
15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž vznikl. 

c) Ocitne-li se Odběratel v prodlení s placením vyúčtované ceny služby, je Dodavatel oprávněn zaslat Odběrateli 
upomínku, popřípadě upomínky o zaplacení dlužné částky. Odběratel se zavazuje uhradit veškeré odůvodněné 
a doložené náklady spojené s případným vymáháním pohledávky Dodavatele za Odběratelem, vyjma nákladů 
na odeslání v pořadí první upomínky na úhradu dané faktury. Dále je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli 
ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady zákonné úroky z prodlení. 

 
 
6. Důvěrné informace 
 
Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, data a skutečnosti, které se dozví v průběhu své spolupráce, 
budou udržovat v tajnosti a zacházet s nimi jako s důvěrnými nebo utajovanými a to i v průběhu dvou let po 
skončení platnosti této smlouvy. Výjimkou jsou informace, které  
 
a) jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než v důsledku zveřejnění kteroukoliv stranou této smlouvy, 
 
b) byly druhé straně známy jako neutajované dříve, než byly sděleny stranou, které utajované informace náleží, 
 
c) bude nutné sdělit třetí straně v rozsahu nezbytně nutném k plnění této smlouvy. 
 
 
 
7. Ochrana osobních údajů 
 
a) Vzhledem k tomu, že Dodavatel bude v rámci poskytování služeb přicházet do kontaktu pouze s mobilními 

telefonními čísly uživatelů služeb a vytvářet jejich databáze, nebude jeho činnost dle této smlouvy vykazovat 
znaky zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. 

 
b) Dodavatel je povinen přijmout taková opatření, aby při jakémkoli nakládání s mobilními telefonními čísly 

uživatelů služeb nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k jakýmkoliv jiným údajům o 
uživatelích služeb, které mají povahu osobních údajů nebo jakýchkoliv jiných údajů, k neoprávněným přenosům 
mobilních telefonních čísel, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a to jak 
Dodavatelem, tak jakoukoliv třetí stranou. Tato povinnost Dodavatele trvá i po skončení této smlouvy.  

 
 
8. Sankční ujednání a náhrada škody 
 
a) Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost z tohoto závazkového vztahu a druhé straně vznikne tímto škoda, 

vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) Dodavatel neodpovídá za: 

- škodu, která vznikne v důsledku poruchy, opravy nebo údržby sítí mobilních operátorů, nebo jiného 
nenahraditelného dodavatele služeb Dodavatele, 

- škodu, která vznikne v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služby v důsledku omezení nebo 
zastavení poskytování služby ze strany mobilního operátora nebo jiného nenahraditelného dodavatele 
služeb Dodavatele, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, teroristického 
útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně. 
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9.  Komunikace smluvních stran 
 
Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, budou všechna oznámení, informace, pokyny, 
sdělení, stížnosti, žádosti, jakož i další dokumenty pro účely této smlouvy, předávat následujícím kontaktním 
osobám/místům: 
 
Dodavatel:  
AXIMA spol. s r.o. 
Poděbradova 133 
612 00 Brno 
tel.: +420 541 218 084 
 

Kontaktní osoba pro věci obchodní:  
Tomáš Michalec 
tomas.michalec@axima-brno.cz 
Tel:+420 721 303 030 

Kontaktní osoba pro věci technické: 
Jiří Štěpánek 
jiri.stepanek@axima-brno.cz 
tel.: +420 603 486 217 

Odběratel: 
Správa základních registrů  
Na Vápence 915/14 
130 00 Praha 3 
tel.: +420 225 514 751 

Kontaktní osoba pro věci obchodní:  
Ing. Roman Czendlik 
roman.czendlik@szrcr.cz 
tel.: +420 734 622 977 

Kontaktní osoba pro věci technické: 
Josef Knotek 
josef.knotek@szrcr.cz 
tel.: +420 731 441 411 

 
10. Účinnost smlouvy 
 

a) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo do vyčerpání finančního objemu uvedeného v bodě 4 písm. b) 
této smlouvy. V případě vyčerpání finančního objemu skončí smlouva posledním dnem kalendářního měsíce, 
v němž Dodavatel zastavil poskytování služeb v souladu s bodem 4 písm. b) této smlouvy. 
 

b) Každá se smluvních stran je oprávněna smlouvy vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta 
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi na adresu příslušné smluvní strany 
uvedenou shora nebo adresu písemně oznámenou smluvní stranou jako adresu pro doručování písemností. 
 

c) Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od smlouvy v těchto případech: 
- pokud důvody vyšší moci brání některé smluvní straně v plnění jejich závazků po dobu delší než jeden týden, 
- pokud proti některé ze smluvních stran bylo zahájeno insolvenční řízení, 
- pokud Dodavatel porušil povinnost z bodu 6 nebo 7. 

 
d) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem nebo prokazatelně prostřednictvím 

kurýrních služeb nebo osobně.   
 
11. Společná a závěrečná ustanovení 
 
a) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016. Obě smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy 
je projevem jejich svobodné vůle a smlouva nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze 
smluvních stran. 
 
b) Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejnění této smlouvy Objednatelem v Registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
c) Neoddělitelnou součástí této smlouvy tvoří níže uvedené přílohy: 
 - Příloha č. 1 – Podrobný popis služeb 
 - Příloha č. 2 – DirectSMS služba - ceník 
 
d) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál. 
 
 
V Praze dne …………………                         V ………………… dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 

Správa základních registrů  
Ing. Michal Pešek, ředitel 

 AXIMA, spol. s r.o. 
Ing. Karel Sasín, jednatel 

 


