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Smlouva o poskytování služeb IS centra 
dle ustanovení 1746 odst. 2 Občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany: 

 

Poskytovatel:  IS centrum s.r.o., se sídlem Otakarova 1764/30, 370 01 České Budějovice, IČ: 

059 09 970, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích oddíl  C, vložka 25993, zastoupen Václavem Procházkou, jednatelem 

  Dále jen „poskytovatel“ 

a 

Insolvenční správce: 

Jméno, 

příjmení/název: 

 

Sídlo:  

IČ:  

Zápis:  

Zastoupen:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

Email:  

Člen spolku:   

Číslo registrace u IS 
centra 

 

 
Dále jen „insolvenční správce“ 

 

uzavírají tuto smlouvu: 
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Čl. I. Účel a předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit insolvenčnímu správci k jeho sídlu 

umístěném v jednom kraji provozovny v sedmi dalších krajích a plnění povinností insolvenčního 

správce na provozovnách, poskytnutí systému IS centrum a závazek insolvenčního správce uhradit 

poskytovateli za jeho činnost odměnu. Krajem se rozumí obvod krajského soudu dle zákona č. 6/2002 

Sb., o soudech a soudcích.  

 

1.2. Poskytování služeb dle této smlouvy je pod záštitou Unie spolků insolvenčních správců, z.s., 

se sídlem Kaprova 42/14, Praha 110 00, IČ: 04947851, zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze pod zn. sp. L 65297 (dále jen „Unie“), která garantuje svým členům kvalitu 

služeb poskytovaných na základě této smlouvy a vykonává kontrolní činnost vůči poskytovateli.  

 

Čl. II. Provozovna insolvenčního správce 

 

2.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit insolvenčnímu správci k jeho sídlu až sedm provozoven 

umístěných v těchto osmi krajích: Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji, Praze, Severočeském kraji, 

Severomoravském kraji, Středočeském kraji, Východočeském kraji a Západočeském kraji. Insolvenční 

správce je oprávněn si zvolit počet provozoven v rozsahu jedna až sedm provozoven dle svého 

výběru. Smluvní strany sjednávají, že volba počtu provozoven nemá vliv na odměnu poskytovatele, 

která je sjednávána paušální částkou. 

 

2.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit insolvenčnímu správci doklad o užívacím právu ke zvoleným 

provozovnám, a to: 

a) do 2 dnů ode dne úhrady první odměny  po uzavření této smlouvy, 

b) do 2-ti dnů ode dne, kdy insolvenční správce oznámí svůj zájem o konkrétní provozovnu (v 

případě, že na počátku vztahu si nezvolil všechny provozovny). 

Žádost o zápis provozovny u Ministerstva spravedlnosti ČR učiní sám insolvenční správce. 

 

2.3. Insolvenční správce je povinen poskytovat při zajištění provozu provozoven a plnění 

povinností insolvenčního správce na provozovně poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, 

zejména je povinen udělit poskytovateli, resp. též zaměstnanci poskytovatele, zmocnění k činnostem 

zajišťovaným v provozovně insolvenčního správce. 

 

2.4. Ke dni uzavření této smlouvy insolvenční správce požaduje zřízení těchto provozoven: 

- Jihočeský kraj 

- Severočeský kraj 

- Východočeský kraj 

- Západočeský kraj  

- Středočeský kraj 

- Praha 

- Jihomoravský kraj 

- Severomoravský kraj.  
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Čl. III. Informační systém IS centrum 

 

3.1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje insolvenčnímu správci užívací práva 

(sublicenci) na informační systém IS centrum, a to formou jednotlivých přístupů. Specifikace systému 

IS centrum tvoří přílohu této smlouvy a je přístupné na webových stránkách www.iscentrum.cz. 

Licence je nevýhradní a nepřenosná. Insolvenční správce není oprávněn systém IS centrum 

zveřejňovat, upravovat a zhotovovat jeho rozmnoženiny či k systému IS centrum poskytovat užívací 

práva (sublicenci) třetí osobě. Insolvenční správce je oprávněn užívat informační systém IS centrum 

pouze pro účely provádění vlastních procesů, tedy pro správu agendy insolvenčního správce. 

Vlastními procesy insolvenčního správce se rozumí zejména evidence spisů, evidence a editace 

úkonů, vkládání dokumentů, doprava, náklady, zálohy, vyúčtování, statistika, adresáře, komentáře. 

 

3.2. Insolvenční správce může užívat informační systém IS centrum ve variantě plného rozsahu 

jako administrativně technický modul  a zároveň spisový modul nebo ve variantě omezeného rozsahu 

pro správu spisů na provozovně jako administrativně technický modul (dále jen „AT modul).  

 

3.3. Poskytovatel poskytuje insolvenčnímu správci na základě této smlouvy pět přístupů 

k systému IS centrum, které jsou zahrnuty v odměně poskytovatele; jestliže smluvní stranou této 

smlouvy bude veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost, násobí se počet přístupů 

počtem ohlášených společníků, prostřednictvím kterých bude vykonávat činnost insolvenčního 

správce na provozovnách. Počet přístupů lze rozšířit, úplata za rozšíření přístupů bude účtována 

zvlášť. 

 

3.4. Poskytovatel se zavazuje informační systém IS centrum uživatelsky nastavit nejpozději do 7 

dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

 

3.5. Insolvenční správce je povinen zajistit, aby AT modul obsahoval všechny informace a 

dokumenty, které by mohlo vyžadovat Ministerstvo spravedlnosti ČR při kontrole prováděné na 

provozovně dle zvláštního právního předpisu. 

 

3.6.  Další podrobnosti užívání licence jsou řešeny samostatnou smlouvou.  

 

 

Čl. IV.   Povinnosti poskytovatele 

 

4.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit vlastnosti  a personální obsazení provozovny odpovídající 

povaze a potřebám pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce, a to zejména v souladu 

s legislativními požadavky na vlastnosti provozovny jakož i rozsah a podmínky řádného výkonu 

činnosti insolvenčního správce na provozovnách. 

 

4.2.  Poskytovatel se zavazuje zejména: 

a) provozovnu zřídit a provozovat v pracovní dny nejméně 8 hodin denně, 

b) provozovnu zřídit na běžně dostupném místě, podle možností zajistit možnost parkování 

c) označit provozovnu v souladu s právními předpisy, a umístit zde poštovní schránku 
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d) provozovnu vybavit kancelářským nábytkem, připojením k internetu, výpočetní technikou, 

tiskárnou, nejméně 2 jednacími místy pro jednání insolvenčního správce s dlužníkem 

e) zajistit přebírání písemností a umožnit dlužníku, aby pro správce zde zanechal písemnosti 

nebo je zde od správce přebral 

f) zajistit přeposílání korespondence správci do jeho sídla na jeho email, případně vložením do 

AT modulu systému IS centrum 

g) zajistit, aby po celou provozní dobu byla v provozovně proškolená osoba, která bude 

poskytovat správci případnou pomoc, která bude součinná pro kontrolu Ministerstva 

spravedlnosti a která bude zajištovat pro správce jednání s dlužníky 

h) zajistit, aby na každé provozovně byl přístup do systému IS centrum 

i) umožnit správci, aby v provozovně po potřebnou dobu mohl provést jednání s dlužníkem 

nebo věřiteli a další činnosti stanovené zákonem nebo právními přredpisy. 

j) Veškeré činnosti provádět prostřednictvím proškolených osob.  

 

4.3.  Poskytovatel se zavazuje zajistit, že provozovny budou splňovat podmínky platného a 

účinného právního předpisu. Poskytovatel se dále zavazuje okamžitě reagovat na případné změny a 

tyto v rámci fungování provozoven zapracovat.  

 

4.4. Provoz na provozovně může být přerušen výjimečně a pouze z vážných akutních provozních 

důvodů a to na nezbytně nutnou dobu. V případě přerušení provozu bude tato skutečnost označena 

na provozovně a na webových stránkách www.iscentrum.cz.  

 

4.5.  V případě změny adresy provozovny se poskytovatel zavazuje, že změnu insolvenčnímu 

správci oznámí dostatečně předem tak, aby bylo možno zajistit plynulý přechod (zejména z důvodu 

změny v evidenci u Ministerstva spravedlnosti). Současně se poskytovatel zavazuje, že nová 

provozovna bude splňovat všechny podmínky dle této smlouvy.  

 

4.6.  Součástí provozu provozovny, kterou zajišťuje  poskytovatel  a je součástí  sjednané ceny, je i 

poskytnutí spotřebního materiálu (např. tonery, papíry, kancelářské potřeby apod.).  

 

Čl. V.   Ostatní služby 

 

5.1. Poskytovatel se dále zavazuje na základě objednávek insolvenčního správce zajišťovat 

provedení místního šetření u dlužníka v oddlužení. Místní šetření v konkursu bude provedeno na 

základě oboustranné dohody.  

 

5.2. Poskytování nebo zprostředkování dalších služeb, které nejsou upraveny v této smlouvě 

(např. prodej nemovitých věcí, prodej movitých věcí, pojištění, vyhotovení znaleckého posudku 

apod.) se bude realizovat na základě zvláštních smluv (akceptovaných objednávek).Tyto objednávky 

bude insolvenční správce zasílat přímo na provozovnu, a to buď emailem, nebo prostřednictvím 

systému IS centrum.  

 

5.3.  Seznam služeb, které poskytovatel poskytuje nebo zprostředkovává  bude zveřejněn na 

www.iscentrum.cz .  

 

http://www.iscentrum.cz/
http://www.iscentrum.cz/
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Čl. VI.   Práva a povinnosti insolvenčního správce 

 

6.1. Insolvenční správce je oprávněn zejména: 

a) využívat provozovny ve sjednaném rozsahu 

b) využivat součinnosti, podpory a služeb, zajišťovaných na provozovnách poskytovatelem dle 

tédo smlouvy, pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce,  

c) vyúžívat systému IS centrum 

 

6.2.  Insolvenční správce se zavazuje: 

a) informovat poskytovatele o všech změnách, které u něj nastanou a mají vliv na kteroukoliv 

povinnost poskytovatele nebo povinnost týkající se provozovny jako takové (např. změna 

názvu, kontaktních údajů apod.) 

b) řádně a včas hradit odměnu 

c) předat poskytovateli veškerá potřebná pověření pro jeho činnost v nezbytném počtu, a to 

nejenom po vzniku této smlouvy, ale kdykoliv bude o to poskytovatelem vyzván (zejména při 

změně v osobě pracovníka na provozovně) 

d) předat poskytovateli pověření k činnostem, které si nad rámec činnost provozovny sjednal, 

zejména u Ostatních služeb 

e) řádně a bez časových prodlev zveřejňovat v AT modulu veškeré dokumenty, které jsou 

potřebné pro činnost provozovny a pro kontrolu Ministerstva spravedlnosti. 

 

 

 

 

Čl. VII. Odměna, platební podmínky 

 

7.1. Insolvenční správce je povinen zaplatit poskytovateli za služby sjednané v této smlouvě 

(vyjma služeb samostatně zpoplatněných v bodu V  dle této smlouvy) odměnu ve výši 9.990,- Kč 

(slovy: devěttisícdevětsetdevadesátkorunčeských) bez DPH za jeden započatý kalendářní měsíc. V 

této odměně je zahrnuta odměna za zajištění provozoven a provozu na nich (dle bodu II. smlouvy) a 

za licenci na informační systém IS centrum v rozsahu administrativně technický (AT) modul. 

 

7.2.  Nad rámec odměny uvedené v bodě 7.1. této smlouvy vzniká poskytovateli nárok na 

odměnu: 

a) ve výši 5 Kč bez DPH měsíčně za každý tzv. živý spis insolvenčního řízení v případě 

užívání informačního systému IS centrum ve variantě plného rozsahu (tj. za spisový 

modul), a to od zadání spisu do systému IS centrum do uložení spisu v rámci 

informačního systému do archivu – tuto odměnu není poskytovatel oprávněn účtovat 

v případě, že insolvenční správce (i) je členem spolku, který je členem Unise spolků 

insolvenčních správců a současně (ii) u poskytovatele je registrován v pořadovém 

čísle do sto včetně, registrační číslo je uvedeno u údajů správce.  

b) ve výši 700 Kč bez DPH za provedení jednoho místního šetření v oddlužení. 

c)  v dohodnuté výši v případě místního šetření v konkursu.  
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7.3. Jestliže smluvní stranou této smlouvy bude veřejná obchodní společnost nebo zahraniční 

společnost, násobí se odměna uvedená v bodu 7.1. této smlouvy počtem ohlášených společníků, 

prostřednictvím kterých bude vykonávat činnost insolvenčního správce na provozovnách. Seznam 

těchto ohlášených společníků tvoří přílohu této smlouvy. 

 

7.4. Splatnost odměny dle bodu 7.1. této smlouvy je do pátého dne v daném kalendářním měsíci. 

První platba po uzavření této smlouvy však je splatná do 5-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

Odměny jsou splatné na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem; po připsání odměny na 

účet poskytovatele bude insolvenčnímu správci zaslán řádný daňový doklad. 

 

7.5.  IS centrum je oprávněno zvýšit odměny sjednané ve smlouvě, uzavírané na dobu neurčitou 

nebo automaticky prolongované, k datu 1. července, počínaje 1. červencem roku následujícího po 

datu podpisu této smlouvy, a to o hodnotu roční míry inflace určenou podle úhrnného indexu 

spotřebitelských cen (CPI) vyhlášenou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok předcházející 

roku, pro který se výše uvedených odměn upraví. Zvýšení bude insolvenčnímu správci oznámeno 

písemně nejpozději do 1. června daného roku. 

 

7.6.  Poskytovatel je oprávněn účtovat insolvenčnímu správci poplatek dle čl. 7.2. písm. a) ode 

dne, kdy insolvenční správce přestal být členem jednoho ze spolku, který je členem Unie spolků 

insolvenčních správců, neboť sleva na tento poplatek je podmíněna členstvím v jednom ze spolků, 

který je členem Unie spolků insolvenčních správců.  

 

Čl. VIII. Odpovědnost, sankce 

 

8.1. Poskytovatel odpovídá za řádné plnění dle této smlouvy; v případě, že v důsledku 

prokazatelného porušení povinnosti poskytovatele vznikne insolvenčnímu správci újma, odpovídá za 

ni poskytovatel a je povinen ji insolvenčnímu správci uhradit. Rovněž se poskytovatel zavazuje 

uhradit insolvenčnímu správci správní sankce uložené insolvenčnímu správci Ministerstvem 

spravedlnosti ČR za správní delikt, který byl spáchán v důsledku prokazatelného porušení povinností 

na provozovně, pokud se je zavázal provádět poskytovatel. Poskytovatel neodpovídá za škodu či 

správní sankci, které jsou důsledkem porušení povinností insolvenčního správce či důsledkem 

neposkytnutí součinnosti poskytovateli.  

 

8.2  Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění 

odpovědnosti za škodu s pojistným plněním minimálně ve výši 5.000.000,- Kč za jednotlivou 

pojistnou událost.  

 

8.3. V případě prodlení insolvenčního správce se zaplacením odměny dle čl. V. této smlouvy o více 

než 15 dnů, je poskytovatel oprávněn do řádného zaplacení odměny pozastavit insolvenčnímu 

správci poskytování služeb informačního systému IS centrum. V případě prodlení insolvenčního 

správce se zaplacením odměny dle čl. V. této smlouvy o více než 30 dnů, je poskytovatel oprávněn 

ukončit poskytování všech služeb, od této smlouvy odstoupit a zároveň je poskytovatel oprávněn 

zaslat Ministerstvu spravedlnosti ČR informaci o zániku užívacího práva k provozovnám. Poskytovatel 

nenese odpovědnost za případné sankce za správní delikt, které byly Ministerstvem spravedlnosti ČR 

uloženy jako důsledek omezeného poskytování služeb IS centra dle tohoto bodu smlouvy 
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v návaznosti na prodlení se zaplacením odměny. Poskytovatel se zavazuje vždy mezi dobou splatností 

odměny a lhůtami uvedenými v předešlých větách odeslat insolvenčnímu správci výzvu k úhradě a 

poskytnout náhradní lhůtu k úhradě nejméně pěti dnů. Smluvní strany se dohodly, že za splnění 

povinnosti poskytovatele odeslat výzvu insolvenčnímu správci, se bude považovat i výzva učiněná na 

emailovou adresu insolvenčního správce.  

 

Čl. IX. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

 

9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku ode dne podpisu této smlouvy. 

V případě, že ani jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně jeden měsíc před koncem 

této lhůty, že chce tuto smlouvu ukončit, obnovuje se automaticky na období dalšího jednoho roku. 

 

9.2.  Smlouvu lze vypovědět ze strany insolvenčního správce bez uvedení důvodů, a to písemnou 

výpovědí doručenou druhému účastníku. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude výpověď doručena druhému účastníku. Účastníci si 

výslovně sjednali, že v prvním roce trvání vztahu založeného touto smlouvou nelze smlouvu 

vypovědět; tím není dotčeno právo na ukončení smlouvy dohodou nebo postupem podle čl. 9.3.  

 

9.3. Insolvenční správce je oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě: 

a) hrubých pochybení poskytovatele, pokud poskytovatel neodstraní vadu ani v dodatečné 

lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy byl na to upozorněn. 

b) objektivní a nikoliv jen přechodné/krátkodobé neschopnosti poskytovatele plnit své závazky, 

c) změny legislativy (případně změny výkladu legislativy soudy či ministerstvem) tak, že režim 

IS center je diskvalifikován 

 

 

Čl. X. Mlčenlivost 

 

10.1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v rámci 

poskytování služeb insolvenčnímu správci dozví. Bere přitom na vědomí, že v rámci poskytování 

služeb dle této smlouvy bude přicházet do styku s informacemi a daty týkajícími se účastníků 

insolvenčního řízení, insolvenčních řízení jako takových apod., které nejsou zveřejněny 

v insolvenčním rejstříku (dále jen „skutečnosti týkající se insolvenčních řízení“) a zavazuje se 

zachovávat zvýšenou opatrnost při manipulaci se svěřenými či zpřístupněným informacemi a 

dokumenty a počínat si tak, aby nebyly přístupny jakýmkoliv třetím osobám či jinak zneužity. Stejně 

tak bude dbát ochrany osobních údajů.  

 

10.2. Poskytovatel je oprávněn skutečnosti týkající se insolvenčních řízení zpřístupnit třetím 

osobám pouze při plnění povinností dle této smlouvy nebo se souhlasem insolvenčního správce či při 

plnění zákonné povinnosti. Poskytovatel je povinen o povinnosti mlčenlivosti poučit všechny osoby, 

které budou přicházet do styku se skutečnostmi týkající se insolvenčních řízení, a smluvně je zavázat 

k mlčenlivosti. 

 

10.3. Insolvenční správce bere na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené ve smlouvě či spojené 

se smlouvou či skutečnosti či informace či know-how, které se insolvenční správce od poskytovatele 
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dozví v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy, a které nejsou běžně dostupné, ať už jsou 

poskytnuty v písemné, ústní či jiné formě, se považují, pokud odpovídají podmínkám uvedeným v § 

504 OZ, za obchodní tajemství poskytovatele a pokud těmto podmínkám neodpovídají, potom se 

považují ve vztahu k poskytovateli za důvěrné ve smyslu § 1730 OZ (dále jen souhrnně „důvěrné 

informace“), a to s veškerými právními důsledky s tím spojenými a plnou právní ochranou, kterou 

tyto údaje požívají.  

 

10.4. Důvěrné informace jsou insolvenčnímu správci poskytnuty a mohou být insolvenčním 

správcem použity výhradně za účelem plnění povinností dle této smlouvy a vzájemné obchodní 

spolupráce smluvních stran v této souvislosti. K jinému účelu smí být použity jen s předchozím 

písemným souhlasem poskytovatele.  

 

Čl. XI. Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Součástí této smlouvy licenční smlouva k systému IS centrum.  

 

11.2. Tato smlouva nabývá účinnosti uzavřením smlouvy smluvními stranami, ne však dříve než 1. 

7. 2017.  

11.3. Smluvní strany potvrzují, že si text této smlouvy před připojením podpisů dobře přečetly, že 
byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz toho 
připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy:  1) Licenční smlouva 

  2) Specifikace informačního systému IS centrum 

  3) Seznam ohlášených společníků (u právnické osoby) 

 

V …………………………………. Dne ……………….   V …………………………………. Dne ………………. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------   -------------------------------------------- 

Poskytovatel      Insolvenční správce  


