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 SMLOUVA O DÍLO č.  1/2017 
 
 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
 
 

Objednatel:  M ěsto Svit   
Se sídlem: Hviezdoslavova 268/32    
IČO: 00326607    
DIČ:  2021212754    
Zastoupený: Ing. Miroslav Škvarek, MPH, primátor města   
 

(dále jen objednatel) 
 
 

a 
 

 
Zhotovitel:  Tritius Solutions a.s.  
Se sídlem:    Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno 
IČ:    05700582 
DIČ:      CZ05700582 
Identifikační čislo MOSS: CZ05700582 
Obchodní rejstřík:   Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 7644 
Zastoupený:  Ing. Jiří Šilha, předseda představenstva 
 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

MOSS se rozumí zvláštní úprava uplatňování daně pro digitální služby, které dodávají 
zdanitelné osoby usazené na území Evropské unie. 
Objednatel je samostatný územní samosprávný a správný celek v členském státě Evropské 
unie spotřeby (členský stát zákazníka). 
Zhotovitel je akciová společnost, která poskytuje elektronické služby zákazníkům usazeným 
na území Evropské unie ve smyslu prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, a který 
využívá zjednodušený režim jednotného kontaktního místa přes webový portál členského 
státu, v němž je jako poskytovatel elektronických služeb identifikován (členský stát 
identifikace). 
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II. 

Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel poskytne elektronické služby Objednateli a to převod dat ze stávajícího systému, 
dodávku a instalaci knihovního systému Tritius  (dále jen systém) do sítě objednatele 
formou dodávky virtualizačního balíčku (dále jen VM). 
Vlastní poskytnutí licence knihovnického software Tritius řeší samostatná licenční smlouva 
- předávací protokol, který je přílohou č. 1.  této smlouvy. 
 
 

III. 
Konkrétní rozpis prací 

 
Zhotovitel provede u objednatele následující úkony spojené s dodávkou předmětného 
systému: 

1. předání VM správci virtualizačního prostředí (základní pomoc s instalací VM) 
2. instalace a konfigurace VM na serveru (pouze pro platformu Windows - Hyper V) 
3. převod dat ze stávajícího knihovnického systému nebo datového souboru 
4. školení pracovníků objednatele v používání systému  
5. nastavení systému dle požadavků objednatele 
6. asistence při ostrém startu systému 

 
 

IV.  
Garance zhotovitele 

 
1. Záruka 3 roky fungování všech předaných částí (modulů) knihovního systému dle 

rozsahu uvedeného v dokumentu Základní funkčnosti systému Tritius. 
2. Bezplatné poskytování záručního servisu po dobu trvání záruky. 
3. Poskytování nových verzí systému (update) po dobu 1 roku ode dne instalace díla 

zdarma, nepočítá se rok instalace systému. Objednatel hradí veškeré náklady na 
instalaci update a na případné školení. 

4. Dodržování knihovnických a technických standardů (AACR2, ISBD, MARC21, 
MARC21/Autority, RDA) 

 
 

V. 
Součinnost objednavatele 

 
1. Zajištění školení personálu v oblasti knihovnických standardů (AACR2, ISBD, 

MARC21,MARC21/Autority, RDA). 
2. Předávání požadovaných úprav systému výhradně do helpdesku systému Tritius. 
3. Akceptace minimální konfigurace pro server a pro pracovní stanici viz : 

Technické požadavky na provoz systému Tritius na vlastním serveru 
4. Vyplnění Instalačního protokolu popřípadě i formuláře Údaje pro implementaci. 
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VI. 
Cena a způsob platby 

 
 
Výše ceny za provedené dílo byla dohodnuta takto:  
 

Specifikace Cena bez DPH  

Upgrade licence Tritius do  50.000  sv.  5 471,00 EUR 

Instalace a nastavení systému včetně převodu dat 1 641,20 EUR 

Celkem celkem 7 112,30 EUR 

Celkem cena vr. DPH 8 605,88 EUR 

 
1. V kalkulaci jsou zahrnuty cestovní náklady spojené s instalací a konfigurací systému   
2. Způsob úhrady ceny díla byl dohodnut takto: 
3. Zhotovitel vystaví fakturu se splatností minimálně 21 dnů na základě předání díla po 

jeho otestování. 
4. Faktury budou hrazeny objednatelem na účet zhotovitele systému. 

 
5. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 

15. prosince příslušného roku. 
6. Faktura musí obsahovat obecné náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem 
zaplacení ceny za předmět smlouvy se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele. 

7. Při vyhotovování faktur se uplatňují pravidla členského státu spotřeby. Faktury musí 
být v souladu s právními předpisy členského státu Objednatele. 

8. Povinnost přiznat a uhradit DPH, která přísluší členskému státu spotřeby, plní 
poskytovatel prostřednictvím daňového přiznání MOSS. 

9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou. 
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VII. 
Termíny realizace díla  

 
Činnost  Termín realizace  Poznámka  
Vyplnění dotazníku pro 
přípravu instalace a příprava 
virtualizačního prostředí 

Max. 20 dní od dne 
D Vyplňuje a připravuje Objednatel. 

Příprava implementace 
systému (instalace a 
konfigurace Tritius vč. příp.  
testovacího převodu)  

Max. 30 dní od dne 
D Závisí na HW a SW připravenosti 

Školení uživatelů  Max. 40 dní od dne 
D Max. 3-4 osoby  

Ostrý provoz všech částí 
systému 

Max. 60 dní od dne 
D Závisí na HW a SW připravenosti 

 
- Den D je dnem uzavření této smlouvy o dílo  
 

VIII. 
Způsob p řevzetí díla 

 
● Dílo nebo jeho část bude převzato až po úspěšném otestování ve 14 denní lhůtě. 
● Systém musí být při testovacím provozu zhotovitelem nastaven podle specifických 

podmínek objednatele (tiskové výstupy, definice provozů, konfigurace výpůjčního 
systému, nastavení uživatelských práv atd.) 
 

 
IX. 

Servis systému 
 

Mimozáruční i záruční servis systému bude zajišťovat zhotovitel dle zvolené úrovně ceníku 
servisu pro aktuální rok na základě samostatné servisní smlouvy (SLA).Servisní smlouvu 
se objednavatel a zhotovitel zavazuje uzavřít nejpozději do 30 dnů od převzetí systému do 
ostrého provozu. 
 

X. 
Zabezpečení ochrany osobních údaj ů 

 
1. Zhotovitel je zpracovatelem osobních údajů, Objednatel je správce osobních údajů  

ve smyslu zákona 101/2000 Sb. O Ochraně osobních údajů. 
2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje o čtenářích - jméno, příjmení, datum 

narození, bydliště uvedená na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, 
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aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla 
zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje objednatel používá pouze pro 
jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, chrání je před zneužitím a 
neposkytuje je třetím osobám.  

3. Zhotovitel se zavazuje jako zpracovatel osobní údaje vymezené v odstavci 2 (dále jen 
„osobní údaje“) zpracovávat tímto způsobem (spravuje systém, provádí úpravy 
softwaru, programové změny apod.). Zpracování se nesmí účastnit žádná třetí osoba. 

4. Zhotovitel tímto deklaruje záruky zpracovatele o technickém a organizačním 
zabezpečení ochrany osobních údajů.  

 
 
 

XI. 
Další ujednání 

 
1. Objednatel v případě využití upgrade ceny licence systému (zvýhodněná cenová 

nabídka přechodu ze systému Clavius na Tritius) ztrácí licenci původního systému 
Clavius a do 3 měsíců po ostrém startu systému ji nesmí nadále používat.  

2. Zhotovitel se zavazuje včas upozornit na problémy, které brání dodržení termínu nebo 
kvality provedení díla. 

3. Při zpoždění termínu realizace zaviněné zhotovitelem má právo objednatel uložit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení. 

4. Při nedodržení termínu splatnosti faktur má zhotovitel právo uložit smluvní pokutu ve 
výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení. 

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží 
zhotovitel a druhé vyhotovení objednatel. 

6. Tato smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu. Je platná a účinná dnem 
následujícím po zveřejnění v národním registru smluv v souladu s platnou legislativou 
pro povinné osoby. 

7. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavřely bez nátlaku o své svobodné vůli. 
 
 
Přílohy:    
 
č. 1.  Předávací protokol   
 
 
 
 
 V Táboře  dne              Vo Svite         dne  
 

 Zhotovitel:                                       Objednatel: 
 
 
….........................……….....…….     …………....................................... 
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Příloha č. 1 ke smlouv ě č.    1/2017 ve znění jejích p říloh  
 

Specifikace Hostingu systému Tritius 
 
 

 

I. Smluvní strany 

I.1. Poskytovatel: Tritius Solutions a.s. 
  se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,  IČ: 05700582, DIČ: CZ05700582 

I.2. Objednatel:  Mesto Svit  

 se sídlem:  Hviezdoslavova 268/32  PSČ:  059 21 ,  IČO: 00326607 
 

II. Úvodní ustanovení 
II.1. Tato specifikace je součástí Smlouvy o poskytování serverhostingu - systém 
Tritius. 
II.2. V případě rozdílu mezi úpravou obsaženou v této specifikaci služeb a 
úpravou obsaženou ve Smlouvě, pak je rozhodující úprava dle tohoto pořadí: 

II.2.1. Specifikace Hostingu systému Tritius 
II.2.2. Smlouva 
 

III.  Specifikace a konfigurace HW 

III.1.  1 virtuální stroj : celkem k dispozici 4 GB RAM  
III.2.  Databáze MySQL 5.x   
III.3.  Monitoring virtuálních strojů 

III.4.  Zálohovací schéma dle požadavků Objednavatele 

III.5.  Záloha je prováděna na strojích v hostingovém centru (+ stažení k 
objednateli) 
 
 

IV. Hosting zahrnuje 
IV.1.  provoz HW pro systém Tritius, velikostní licence: do  50.000  svazků  
IV.2.  zabezpečení systému Tritius v režimu sólo systému 
IV.3.  dostupnost systému Tritius dle VOP 
IV.4.  serverový HW a jeho obnovu v čase, náklady na napájení a chlazení serveru 
IV.5.  komplexní správa serveru 
IV.6.  zálohování dat, základní monitoring běhu a dostupnosti systému 
 
 
Měsíční cena služby činí celkem bez DPH:   76,00 EUR    
Roční  cena služby činí celkem bez DPH:    912,00 EUR 
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V. Zodpovědné osoby 
V.1. Smluvní strany se dohodly na těchto zodpovědných osobách určených pro 
rozhodující činnost dle této Smlouvy (dále jen „Zodpovědné osoby“): 
V.2.  Za Poskytovatele: 
            Ing. Radek Majer  Mail:  majer@tritius.cz  Tel:  776 199 556 
V.3. Za Objednatele: 
  Mgr. Daniela Šipošová Mail: daniela.siposova@kniznicasvit.sk Tel: 
+421527756619, 
       +421915615662 

 

 

VI. Platnost dodatku  
 

VI.1.  Tato specifikace platí a je účinná do dne účinnosti nové Specifikace 
hostingu, nahrazující dosavadní Specifikaci služby. 
 

 
 
 

V Táboře  dne      Vo Svite  dne :  
 
 
 

  Za Poskytovatele:     Za Objednatele: 
 
 

 
  ……………………………………………   ………………………………………... 

 

 

 

 
 

 

 


