
 

Smlouva o provedení analýzy software 
č.j. objednatele: 2018/OZP/237/0 

 

Smluvní strany: 

 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zástupce: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 
IČ: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232 
dále jen jako „objednatel“ na straně jedné 

a 

AMI Praha a.s. 

se sídlem: Hanusova 29, 140 00 Praha 4 
zástupce: Ing. Petr Šimek, místopředseda představenstva  
IČ: 25715909 
DIČ: CZ25715909 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5673 

dále jen jako „poskytovatel“ na straně druhé, 

 
 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele:  

a) provést pro objednatele analýzu stavu společnosti objednatele a zpracovat komplexní návrh 
pro optimální řešení celofiremního Identity Managementu (IDM), jehož výsledkem bude 
písemný návrh doporučení optimálních konfigurací IDM softwaru a  

b) vypracovat technickou specifikaci zadavatelem vybrané varianty konfigurace IDM softwaru, 
která bude moci bez dalšího sloužit jako specifikace požadovaného předmětu plnění pro 
zadávací dokumentaci pro objednatelem v budoucnu zadávanou veřejnou zakázku dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na poptávku IDM softwaru (dále jen 
„specifikace pro zadávací dokumentaci“) 

(dále jen „předmět plnění“).  

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.   

1.2. Dále je předmětem smlouvy povinnost objednatele zaplatit poskytovateli za splnění předmětu 
plnění níže stanovenou cenu. 

 

2. Práva a povinnosti poskytovatele 

2.1. Poskytovatel se zavazuje provést analýzu, předat písemnou zprávu o analýze a vypracovat a 
předat objednateli specifikaci pro zadávací dokumentaci objednateli nejpozději do 120 dnů od 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.  

2.2. Poskytovatel je povinen provést předmět plnění osobně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Při 
provádění předmětu plnění je poskytovatel povinen postupovat s potřebnou odbornou péčí a 
samostatně. 

2.3. Předmět plnění má vady v případě, že není v souladu s touto smlouvou. Poskytovatel se 
zavazuje k bezplatnému odstranění vad předmětu plnění nejpozději do 15 dnů od uplatnění 
vady a to po dobu nejméně 24 měsíců od předání předmětu plnění objednateli.  

2.4. Za případné věci převzaté od objednatele do opatrování za účelem provedení předmětu plnění 
odpovídá poskytovatel jako skladovatel (ustanovení § 2415 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník).  

 



3. Práva a povinnosti objednatele 

3.1. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli k provedení předmětu plnění nezbytnou 
součinnost.  

3.2. Objednatel se zavazuje převzít písemnou zprávu o analýze a specifikaci pro zadávací 
dokumentaci neprodleně poté, co mu ji poskytovatel doručí, nebudou-li převzetí bránit zjevné 
vady. Objednatel je povinen při převzetí písemné zprávy o analýze a při převzetí specifikace pro 
zadávací dokumentaci podepsat předávací protokol. 

 

4. Odměna a platební podmínky 

4.1. Celková odměna poskytovatele za předmět plnění činí 759.000,- Kč bez DPH. K odměně bude 
připočtena DPH dle platných právních předpisů účinných ke dni povinnosti přiznat DPH.  

4.2. Výše odměny je konečná a nepřekročitelná. Součástí odměny jsou veškeré náklady 
poskytovatele vynaložené ke splnění jeho povinností dle této smlouvy.  

4.3. Odměna bude objednatelem zaplacena na základě daňového dokladu (faktury). Poskytovatel je 
oprávněn vystavit fakturu až po předání specifikace pro zadávací dokumentaci. Splatnost 
faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Bude-li na faktuře uvedená kratší 
doba splatnosti, použije se doba splatnosti uvedená v této smlouvě. Má se za to, že lhůta 
splatnosti byla dodržena, pokud bude odměna poukázaná poskytovateli v den splatnosti 
odepsána z účtu objednatele.  

4.4. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů, bude v ní odkaz na tuto smlouvu a její přílohou bude objednatelem 
podepsané potvrzení o převzetí písemné zprávy o analýze. V opačném případě je objednatel 
oprávněn zaslat fakturu zpět poskytovateli k doplnění. Lhůta splatnosti odměny začne v 
takovém případě běžet až od doručení bezvadné faktury objednateli. 

4.5. V případě, že by hrozilo, že objednatel může ručit za poskytovatelem nezaplacenou daň z 
přidané hodnoty dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, je objednatel oprávněn uhradit část odměny poskytovatele ve výši vyúčtované daně z 
přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně poskytovatele. Takový 
postup objednatele se v rozsahu částky poukázané na účet správce daně považuje za řádné a 
včasné uhrazení odměny poskytovateli. 

4.6. Poskytovatel je oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem jen s předchozím výslovným 
písemným souhlasem objednatele. 

 

5. Povinnost mlčenlivosti 

5.1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací 
objednatele, které se v souvislosti s plněním této smlouvy dozví. Poskytovatel je povinen zajistit 
zachování mlčenlivosti i u svých zaměstnanců, zástupců, případně i jiných spolupracujících 
třetích stran, pokud bylo nevyhnutelné a nezbytně nutné jim takové informace pro účely této 
smlouvy poskytnout. Poskytovatel se rovněž zavazuje neposkytovat třetím osobám informace o 
poskytování licencí software (informace o koncovém zákazníkovi).  

5.2. Za důvěrné informace se považují jakékoliv informace, které 

(a) tvoří obchodní tajemství objednatele (skutečnosti obchodní a technické povahy související 
s činností objednatele), nebo se týkají činnosti objednatele, jeho strategie, know-how, 
způsobu řízení, vnitřních předpisů a pracovních postupů, nebo 

(b) jsou chráněny nebo podléhají zvláštnímu režimu nakládání na základě příslušných 
právních předpisů (např. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v akt. znění 
nebo závazkových vztahů, jejichž účastníkem je objednatel), nebo 

(c) jsou součástí informačního systému objednatele, nebo se na ně vztahuje povinnost 
mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, nebo 

(d) budou objednatelem označeny za důvěrné, nebo 

(e) by v případě jejich prozrazení poškodily, nebo mohly objednatele poškodit, 

a které nejsou veřejně dostupné. 



5.3. Poskytovatel se zavazuje: 

a) uchovávat důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s plněním 
svých povinností dle této smlouvy, při čemž je povinen řídit se pravidly pro nakládání s 
těmito informacemi, které vyplývají z právních předpisů, interních předpisů nebo rozhodnutí 
orgánů objednatele, 

b) nevyužít, ani se nepokusit využít důvěrné informace pro vlastní potřebu nebo pro potřebu 
jakékoliv třetí osoby způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy či s touto 
smlouvou nebo jejím účelem nebo by přímo nebo nepřímo jakkoliv poškodil nebo mohl 
poškodit objednatele. 

5.4. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích podle tohoto článku trvá dále bez omezení i po 
ukončení této smlouvy. 

 

6. Smluvní pokuty  

6.1. V případě prodlení poskytovatele s provedením analýzy, nebo předáním písemné zprávy o 
analýze, nebo s předáním specifikace pro zadávací dokumentaci zaplatí poskytovatel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každé dílčí prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Celková smluvní pokuta nesmí 
přesáhnout 30% z celkové odměny poskytovatele bez DPH dle odst. 4.1 této smlouvy. 

6.2. V případě, že poskytovatel neodstraní vady plnění bezplatně nejpozději do 15 dnů od uplatnění 
vady, bude povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady. 

6.3. V případě, že poskytovatel poruší některou ze svých povinností dle odst. 5.1 a 5.3 této smlouvy, 
bude povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení některé z těchto povinností.   

 

7. Vyšší moc 

7.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná druhé smluvní straně za nesplnění povinnosti dle 
této smlouvy v případě, že splnění této povinnosti brání zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci 
se považuje mimořádná neodvratitelná událost, která brání smluvní straně ve splnění některé 
povinnosti z této smlouvy a které dotčená smluvní strana nemohla zabránit (přírodní katastrofy, 
občanské nepokoje, válka, revoluce, požáry, epidemie, generální stávky apod.). 

7.2. Smluvní strana postižená zásahem vyšší moci je povinna bezodkladně druhé smluvní straně 
písemně oznámit, že tato okolnost nastala a odhadnout dobu, po kterou bude její plnění 
pozdrženo či přerušeno.  

 

8. Závěrečná ustanovení  

8.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a souvisejícími českými právními předpisy. 

8.2. Poskytovatel se výslovně vzdává práva dovolat se jakýchkoli zvyklostí zachovávaných obecně, 
v daném odvětví, nebo z předchozí spolupráce s Objednatelem. 

8.3. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. Bude-li některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným či neúčinným, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která jsou na něm nezávislá a umožňují 
rozumné plnění smlouvy v souladu s jejím účelem. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které 
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

8.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, které se stávají její 
nedílnou součástí. 

8.5. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že obsah této smlouvy řádně 
zvážily, její celý text přečetly, rozumí mu a neobsahuje pro ně překvapivá ustanovení, a tudíž 
smlouvu uzavírají o své svobodné vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou 
anebo zmařit její účel tak, jak jej v této smlouvě vážně deklarují. 



8.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

8.7. Součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – Technická specifikace.  

 
 
 
 
 
V Praze dne      V Praze dne  
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………. 

Ing. Radovan Kouřil     Ing. Petr Šimek 
  generální ředitel     místopředseda představenstva 

 
Odborová zdravotní pojišťovna  AMI Praha a.s. 
zaměstnanců bank, pojišťoven a  

stavebnictví 
 
 



Příloha č. 1 Smlouvy o provedení analýzy software – Technická specifikace  
 

Specifikace a předmět plnění 

Předmětem plnění je provedení celkové analýzy stavu společnosti objednatele a zpracování 
komplexního návrhu pro optimální řešení celofiremního Identity Managementu (IDM) včetně cenové 
náročnosti celého řešení. Výstupem bude návrh doporučení optimálních konfigurací IDM softwaru a 
poskytovatelem připravená specifikace pro zadávací dokumentaci včetně veškerých podkladů pro 
zadání veřejné zakázky na poptávku IDM softwaru v objednatelem vybrané konfiguraci. 
 

Obecné požadavky na poptávanou analýzu 

Poskytovatel je povinen zpracovat a objednateli předat analýzu obsahující dvě detailní analytické části 
a návrh optimálních řešení IDM včetně jejich předpokládané cenové náročnosti a technickou 
specifikaci pro zadávací dokumentaci. 
 
Přesněji 

1) analýzu aktuálního stavu organizace z pohledu pracovních činností a rolí a 
používaných informačních technologií (IT) a softwaru (SW) (přehled existujících rolí a 
oprávnění ze systémů OZP předá objednatel jako vstup do IDM analýzy), 

2) analýzu oblastí Identity Managementu, návrh tří vhodných SW řešení IDM s 
odhadem komplexní cenové náročnosti a vhodnosti jejich implementace vzhledem 
k potřebám společnosti, 

3) technickou specifikaci pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
 
Detailní požadavky k bodu 1:  Analýza aktuálního stavu organizace  
 
Předmětem tohoto bodu je analýza aktuálního stavu organizace z pohledu pracovních činností a rolí a 
používaných informačních technologií a softwaru. Analýza postihne níže uvedené oblasti a bude 
vztažena k IDM. 
 
Oblasti: 

 reálné potřeby objednatele, 

 směrnice a pravidla společnosti, 

 procesy při schvalování přístupů do aplikací, 

 počet a kategorie lidských zdrojů, 

 rutinní i specializované činnosti v jednotlivých úsecích a na pobočkách, 

 povaha zpracovávaných dat a jejich citlivost, 

 organizační struktura společnosti objednatele a složitost sítě poboček, 

 integrace IDM se stávajícím SW a budoucím systémem ICIS (v implementaci), 

 přístupová práva uživatelů a procesy jejich přidělování, 

 identifikace atomické role v IDM řešení 

 stávající hardware (HW) a konektivita. 
 
 
Detailní požadavky k bodu 2:  Analýza oblastí IDM, návrh tří vhodných SW řešení IDM s 
odhadem komplexní cenové náročnosti 
 
Předmětem plnění tohoto bodu budou 
 
1, Analýza oblastí Identity Managementu a jejich vhodnosti pro implementaci v prostředí 
objednatele vzhledem ke skutečnostem, které vyplynuly z analýzy v bodu 1). Analýza popíše 
jednotlivé požadavky, oblasti, moduly IDM, činnosti a další aktivity uvedené v seznamech níže.   
 
2, Obecný návrh tří vhodných softwarových řešení s hodnocením jejich přínosů (plus/mínus). U 
každého řešení bude uvedena kalkulace nákladů na 4 roky (TCO - Total Cost of Ownership). 
 
3, Návrh prioritizace zapojení koncových systémů do IDM s odhadem ceny zapojení každého z 
nich. 
 
 

https://managementmania.com/cs/total-cost-of-ownership


Výsledkem analýzy bude souhrnné doporučení oblastí k implementaci s odůvodněním vzhledem 
k obecným a businessově technickým hlavním přínosům uvedeným níže. 
 
Obecné hlavní přínosy 

 automatizace pravidelných činností, úspora času administrátora, 

 elektronický způsob schvalování přístupových práv včetně možnosti delegování schvalovacích 
pravomocí, 

 jednotnost uživatelských práv a rolí, centralizace systému pod jedinou správu, 

 konfigurace bezpečnostní politiky podle aktuálních potřeb, splnění legislativních či 
normativních požadavků (Kybernetický zákon apod.), 

 minimalizace rizik úniku informací a zvýšení bezpečnosti při práci s citlivými informacemi, 

 rychlá a přesná evidence a audit operací nad účty a právy, 

 zlepšení přístupů a služeb v oblasti IDM, 

 výrazné snížení nákladů na správu uživatelských účtů s dopadem na běžného uživatele. 
 

Businessově technické hlavní přínosy 

 logika při správě identit a přístupových práv, 

 flexibilní modely organizačních struktur, 

 přehledné modely mapování atributů,  

 komplexní modely přístupů založených na rolích RBAC (Role-Based Access Control),  

 proměnlivé časové a početní limity na přiřazení rolí, 

 zřízení skupin účtů např. pro zaměstnance, dodavatele a technických a servisních účtů. 

 
Analýza detailně postihne uvedené požadavky, oblasti a moduly: 
 
1. Obecné požadavky na uživatelské rozhraní v IDM 
2. Autoritativní zdroje dat (systémové úložiště, které slouží jako zdroj informací o definovaných 

atributech identity, např. personální systém) 
3. Active Directory 
4. Autorizační model v IDM 
5. Autentizace v IDM  
6. Certifikace oprávnění  
7. Delegace a zastupování  
8. Firemní pravidla 

a. Politiky hesla  
b. Pravidla tvorby názvu účtu  

9. Rozhraní pro integraci  
10. Požadavky na integraci  

a. Defaultní konektory  
b. Podpora konektorů do koncových systémů  

11. Synchronizace a rekonciliace  
12. Emailové notifikace  

a. Notifikované akce  
13. Delegování správy  
14. Workflow  
15. Rekonciliace  

a. Online a offline rekonciliace  
b. Hromadné akce  

16. Reporting  
a. Audit report  
b. Uživatelské reporty  
c. Report o rekonciliacích  
d. Další doporučené reporty  

17. Agendy a správa objektů  
a. Uživatelé  
b. Organizační struktura  
c. Business role  
d. Koncové systémy  
e. Aplikační role  

18. Zálohování a obnova systému 



19. Migrace dat - Analýza doporučí možnosti pro uvedené činnosti v seznamu níže, případně jiné 
důležité činnosti zde nejmenované, které jsou důležité pro implementaci IDM. 

20. Připojení koncových systémů a propagace unikátní identity  
a. Plně automatické připojení  
b. Read-only připojení  
c. Offline připojení  
d. Ruční řízení a připojení  
e. Eskalace chyb a neplnění úkolů při správě autorizace v koncových systémech  
f. Operace spojené s připojením do koncových systémů  

i. Vytvoření účtu  
ii. Aktivace a deaktivace účtu 
iii. Čtení informací o účtu 
iv. Update informací účtu  
v. Přiřazení aplikačních rolí  
vi. Odebrání aplikačních rolí  
vii. Odebrání všech aplikačních rolí  
viii. Seznam přiřazených aplikačních rolí  
ix. Seznam aplikačních rolí 
x. Seznam uživatelů v koncovém systému  

21. Prioritizace zapojení koncových systémů do IDM - Analýza doporučí rozsah vypracování 
dokumentů  

22. Dokumentace jádra systému  
23. Dokumentace pro vývoj nových konektorů 
24. Příručka administrátora IDM  
25. Uživatelská příručka  
26. Školící příručka 

 
Analýza doporučí vhodné komponenty tak, aby IDM splňoval požadavky na GDPR (General Data 
Protection Regulation), tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, novou legislativu EU, která 
výrazně zvyšuje ochranu osobních dat. 
Analýza detailně zmapuje 

 oblasti součinnosti ze strany objednatele při implementaci IDM,  

 prerekvizity pro implementaci IDM, 

 časovou náročnost implementace a součinností v jednotlivých oblastech, 

 dopady na interní SW a HW systémy objednatele včetně systémů v implementaci, 

 dopady na business uživatele a pracovníky IT. 

Dodavatel navrhne a doporučí 

 harmonogram implementace IDM, 

 akceptační kritéria včetně návrhu kroků akceptace a testovacích scénářů, 

 vhodnou licenční politiku softwaru IDM, 

 typ maintenance systému IDM, 

 rozsah poskytování konzultací na rozvoj systému a servisní podpory řešení, 

 rozsah rozvoje systému, 

 rozsah a druhy školení pro testery, běžné uživatele a administrátory IT, 

 architekturu s vysokým stupněm dostupnosti aplikace, 

 potřebné prvky infrastruktury.  

 
Detailní požadavky k bodu 3: Technická specifikace pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

 
Předmětem plnění tohoto bodu je vypracování technické specifikace, která bude moci bez dalšího 
sloužit jako specifikace požadovaného předmětu plnění pro zadávací dokumentaci pro objednatelem v 
budoucnu zadávanou veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
na poptávku IDM softwaru. 


