
kupní smlouva
900180/2019-R 000056-000/2019-00

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a dále s použitím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen “Smlouva”).

Smluvní strany

Kupující:
se sídlem:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3
zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 7216
zastoupený:
IČ: 
DIČ:

MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel 
47114304
CZ47114304

(dále jen „Kupující”) 

a

Prodávající:
se sídlem:

Intelligent Technologies s.r.o.
Vysoká 532/8, 639 00, Brno

zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová 
značka C 56441

IČ: 
DIČ:

27749240
CZ 27749240

(dále jen „Prodávající“).

Článek 1 - Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího poskytnout Kupujícímu nástroj 
Business Intelligence pro podporu rozhodování a řízení s komerčním názvem Power Bl 
Report Server, který vyhovuje požadavkům Kupujícího popsaným ve specifikaci uvedené 
v Příloze č. 1 a který je popsán v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Bl“) a to v rozsahu 
dodávky Bl specifikovaném v Příloze č. 2 této Smlouvy a včetně potřebné součinnosti při 
implementaci Bl do informačního systému Kupujícího. Prodávající se zároveň zavazuje, že 
Kupujícímu poskytne všechny druhy licencí a technické podpory, které jsou nutné 
k provozu a užívání Bl v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1. Popis a rozsah těchto licencí a 
technických podpor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. Prodávající současně uděluje 
Kupujícímu oprávnění k výkonu práva Bl a všechny potřebné licence užívat podle 
podmínek této Smlouvy.

1.2 Kupující se zavazuje Bl převzít a zaplatit za něj a za všechny typy licencí a technických 
podpor dle čl. 1.1 dohodnutou kupní cenu dle podmínek stanovených v této Smlouvě.
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Článek 2 - Doba a místo plnění

2.1 Místem plnění je pracoviště Kupujícího umístěné na adrese Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra České republiky, ředitelství Praha, budova Crystal, Vinohradská 
2577/178. Praha 3.

2.2 Termín plnění dle článku 1 odst. 1.1 této Smlouvy je 30.6.2019.
2.3 Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

Článek 3 - Cena a platební podmínky

3.1 Kupní cena za dodávku Bl dle čl. 1 odst. 1.1 je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Cena bez DPH: 922.900,- Kč
(slovy: děvetsetdvacetdvatisícděvětset korun českých)
DPH ve výši 21 %: 193.809,- Kč
Cena včetně DPH: 1.116.709,- Kč

3.2 Fakturace za dodávku Bl bude Prodávajícím provedena do 14 (čtrnácti) dnů od akceptace 
Bl dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy. Součástí faktury je předávací a akceptační protokol dle 
článku 4 odst. 4.2 této Smlouvy.

3.3 Technická podpora všech součástí Bl dle článku 1 odst. 1.1 této Smlouvy bude fakturována 
jednou ročně.

3.4 Úhrada dohodnuté ceny za dodávku Bl dle čl. 3.2 a technické podpory Bl dle čl. 3.3 této 
kapitoly bude provedena fakturami doručenými Kupujícímu se splatností do 21 dnů po jejich 
doručení. Za úhradu fakturované částky se považuje odepsání z účtu Kupujícího. Každá 
faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat 
zákonné náležitosti nebo náležitosti dohodnuté dle této Smlouvy, nebo pokud v ní budou 
uvedeny chybné údaje, je Kupující oprávněn Prodávajícímu tuto fakturu vrátit 
neproplacenou. V takovém případě je Prodávající povinen fakturu vyhotovit znovu a zaslat 
zpět Kupujícímu s novou lhůtou splatnosti. Po tuto dobu není Kupující v prodlení s placením 
faktury.

3.5 Kupní cena uvedená v odst. 3.1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady spojené s úplnou 
a kvalitní realizací předmětu Smlouvy, tj. zejména včetně ceny všech potřebných licencí, 
nákladů na dopravu na místo plnění, školení administrátorů, clo a balné.

3.6 Prodávající jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň 
z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této Smlouvy dle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a že mu nejsou ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění dle této Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.

Článek 4 - Způsob předání plnění a součinnost smluvních stran

4.1 Plnění v rozsahu uvedeném včl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy bude Prodávajícím předáno 
Kupujícímu v elektronické podobě. Součástí plnění ze strany Prodávajícího je rovněž 
zaškolení zástupců Kupujícího na obsluhu a administraci Bl a poskytnutí zástupcům 
Kupujícího potřebné součinnosti při uvedení Bl do rutinního provozu tak, aby Prodávající 
umožnil Kupujícímu ve sjednaném termínu plnění dle čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy řádným 
způsobem s nástrojem Bl disponovat a plně jej využívat v rozsahu dle této Smlouvy.

4.2 O předání Bl a o akceptaci jeho přípravy pro rutinní provoz bude sepsán předávací a 
akceptační protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran uvedenými včl. 10 odst. 
10.2 této Smlouvy.
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Článek 5 - Záruka, odpovědnost za vady

5.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodaný systém Bl dle této Smlouvy a za podmínek 
uvedených v Příloze č. 3 k této Smlouvě záruku na jakost v rozsahu 12 (dvanáct) měsíců. 
Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání Bl dle čl. 4 odst. 4.2 této 
Smlouvy.

5.2 Kupující není oprávněn Bl kopírovat či jinak rozmnožovat ani postupovat třetím stranám a 
je oprávněn software instalovat jen pro svoji potřebu a na svém vlastním zařízení. 
Prodávající prohlašuje, že Bl není zatížen žádnými právy třetích osob, s výjimkou 
autorských práv výrobce resp. výrobců všech součástí Bl. Používání Bl se řídí pravidly 
výrobce resp. výrobců příslušné součásti Bí. Přesné znění licenčních podmínek a 
podmínek pro poskytování technické podpory Bl a všech jejich součástí je uvedeno 
v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Článek 6 - Ochrana autorských práv, licence

6.1 Kupující si je vědom, že Bl dle této smlouvy poskytnuté Kupujícímu podléhá režimu 
autorského zákona a dále § 2358 a násl. občanského zákoníku. Kupující se zavazuje 
užívat Bl pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona. Bl se v žádném 
případě nepovažuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu § 61 autorského zákona.

6.2 Bl a jeho užití, tj. licence dodané na základě této Smlouvy podléhají licenčním podmínkám, 
jež jsou součástí příslušného SW. Prodávající se zavazuje Kupujícího s těmito licenčními 
podmínkami seznámit.

6.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu nevýhradní, časově neomezené oprávnění k výkonu 
práva užít Bl (licenci) všemi způsoby užití. Jednorázová odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně Bl uvedené v čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že právo k užívání Bl a všech souvisejících licencí přechází na 
Kupujícího v okamžiku předání Bl dle odst. 4.2 této Smlouvy.

Článek 7 ~ Ochrana důvěrných informací

7.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se Prodávající dozvěděl v rámci 
uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které Prodávajícímu 
Kupující sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy, musí být Prodávajícím dle vůle 
Kupujícího utajeny (dále jen „důvěrné Informace"). Prodávající nesmí důvěrné informace 
použít pro jiné účely než pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy, nesmí je zveřejnit ani 
poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se nevztahuje na obsah Smlouvy, jejích příloh 
a případných dodatků, které budou v souladu v čl. 11 odst. 11.5 uveřejněny.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že Prodávající nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijme 
taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí 
věty se nevztahuje na případy, kdy:

a) má Prodávající opačnou povinnost stanovenou zákonem,

b) se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 
porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo

c) Kupující dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace souhlas.

Článek 8 ~ Smluvní pokuty

8.1 V případě, že Bl nebude možno rutinně využívat po termínu uvedeném v čl. 2 odst. 2.2 této 
Smlouvy, a to z důvodu prodlení Prodávajícího s dodáním Bl nebo s poskytnutím náležité 
součinnosti ze strany Prodávajícího při uvádění Bl do rutinního provozu, je Kupující
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oprávněn vyúčtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny Bl vč. DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

8.2 V případě prodlení Prodávajícího se zajištěním resp. prodloužením technické podpory 
některé součásti dodávky dle Přílohy č. 3 k této Smlouvě je Kupující oprávněn vyúčtovat 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z roční ceny dané technické podpory vč. DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 V případě, že porušení povinností Prodávajícího dle čl. 7 této Smlouvy je Kupující oprávněn 
vyúčtovat Prodávajícímu smluvní pokutu 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinností chránit důvěrné informace.

8.4 V případě prodleni Kupujícího se zaplacením ceny za splněný předmět této Smlouvy je 
Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny Bl 
vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný na účet 
Prodávajícího.

8.5 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů po doručení písemně 
zúčtované smluvní pokuty jednou smluvní stranou druhé smluvní straně.

8.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

Článek 9 - Výpověď, odstoupení od smlouvy

9.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 (tři) měsíce a počíná běžet dnem doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně.

9.2 Kupující může od Smlouvy odstoupit, porušuje-li Prodávající i po písemném upozornění 
podstatným způsobem podmínky Smlouvy a to zejména tím, že po dobu 1 měsíce neplní 
povinnosti plynoucí z této Smlouvy.

9.3 Kupující je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
a) Prodávajícímu bude rozhodnutím správce daně přidělen status nespolehlivého plátce,
b) vůči Prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace.

9.4 Prodávající může od Smlouvy odstoupit, porušuje-li Kupující podstatným způsobem 
ustanovení Smlouvy zejména tím, že po dobu 1 měsíce neuhradil ani po upozornění 
fakturovanou částku.

Článek 10 - Další ujednání
10.1 Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy.

10.2 Kontaktními osobami pro obchodní jednání jsou:

10.3 Kontaktními osobami pro technická jednání a implementaci jsou:
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Článek 11 - Závěrečná ustanoveni

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž za den 
uzavření Smlouvy se považuje podpis Smlouvy druhou smluvní stranou, a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv dle odst. 11.6 tohoto článku. Prodávají je oprávněn splnit 
plnění dle této Smlouvy v dohodnuté lhůtě, ne však dříve, než bude tato Smlouva 
uveřejněna v Registru smluv.

11.2 Práva a závazky z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

11.3 Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající touto Smlouvou neupravené se řídí OZ.

11.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž Kupující a Prodávající obdrží po 
jednom výtisku. Veškeré změny Smlouvy musí být učiněny pouze písemně.

11.5 Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že Kupující jako povinný subjekt dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen uveřejnit v Registru smluv, 
jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Smlouvu včetně jejích případných změn a 
dodatků při splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním 
Smlouvy v plném znění souhlasí.

11.6 Kupující se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru 
smluv. Prodávající je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozdéji do 20 dnů ode dne, kdy byla 
Smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda ji Kupující řádně uveřejnil a pokud se tak 
nestalo, je povinen Smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Kupujícího.

11.7 Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že Kupující jako zadavatel veřejné zakázky, 
která je předmětem této Smlouvy, je povinen v souladu s ustanovením §219 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejnit na 
svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy v souladu s podmínkami 
avelhútách stanovených ZZVZ včetně všech případných dalších povinností Kupujícího 
stanovených ZZVZ.

11.8 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

11.9 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 - Cenový rozpis
Příloha č. 3 - Popis dodaného řešení

Praze dne 2019 dne 2019

za Kupujícího: za Prodávajícího:
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

1. Požadované vlastnosti nástroje Bl

1.1. Funkční vlastnosti

Požadovaný nástroj Bi musí obsahovat následující funkčnost a vlastnosti:
□ samoobslužný provoz (výhradně personál a zdroje ZP MV ČR) a správa rozsahu a obsahu 

prezentací:
□ samoobslužná (výhradně personál a zdroje ZP MV ČR) tvorba a doplňování datových pump 

pro řízenou pravidelnou aktualizaci dat z definovaných zdrojů;
□ možnost napojení na různé zdroje dat (např. Active Directory, databáze, XLS tabulky, 

dokumenty, web stránky, a.j.);
□ nativní napojení na datové zdroje IBM Informix;
□ uživatelská tvorba reportů, personalizovaných panelů a různých druhů vizualizací (především 

mapových a vícerozměrových grafů);
□ uživatelská tvorba dotazů;
□ seskupování výsledků a filtrace;
□ možnost nastavování ukazatelů výkonnosti;
□ možnost sledování a porovnávání vývoje hodnot;
□ možnost využití mobilních zařízení pro prezentaci dat;
□ uživatelský manuál pro tvorbu a správu prezentací;
□ manuál pro administraci systému Bl,

1.2. Prostředí pro provozování

Požadovaný nástroj Bl bude provozován výhradně na HW a systémovém SW ve vlastnictví ZP MV 
ČR.
Provozování jakékoliv součásti, služby nebo datového úložiště nabízeného nástroje Bl v prostředí 
cloud je nepřípustné.
Požadovaný nástroj Bl musí být provozovatelný za dále uvedených podmínek, u nichž je 
označeno, zda jsou/nejsou předmětem poptávky:
□ instalace a provoz výhradně na stávajícím HW a systémovém prostředí ve vlastnictví ZP MV 

ČR - HW a systémové prostředí není předmětem poptávky;
□ vyčleněný virtuální server - požadované parametry pro provoz nástroje Bl uvést v nabídce;
□ běhové prostředí serveru Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 64-bit - licence 

operačního systému není předmětem poptávky;
□ uživatelské prostředí v organizaci: MS Windows 10 na straně klienta-referenta ZP MV ČR, - 

licence operačního systému nejsou předmětem poptávky;
□ uživatelské rozhraní nástroje Bl - web prohlížeč, podpora minimálně pro MSIE a EDGE 

provozovaný v MS Windows 10;
□ uživatelské prostředí: mobilní zařízení (iOS, Android);
□ databázové prostředí pro nástroj Bl - pokud je databázové prostředí pro nástroj Bl jiné, než 

IBM Informix nebo MySQL/MariaDB, je předmětem poptávky, požadované parametry pro 
provoz databáze uvést v nabídce.
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1.3. Bezpečnost

Požadovaný nástroj Bl bude obsahovat a prezentovat údaje charakteru obchodního tajemství a 
charakteru firemního know-how. Nabízený nástroj musí být vybaven systémem pro ochranu 
přístupu k těmto informacím minimálně v rozsahu:
□ definice a správa rolí;
□ přiřazení uživatele k roli;
□ nastavení oprávnění uživatelů pro přístup k úloze;
□ autentizace a autorizace uživatele;
□ autentizace uživatelů v MS Active Directory;
□ integrované ověření Windows - SSO na základě Kerberos Ticket (uživatel nezadává jméno a 

heslo);
□ data uložena výhradně lokálně v databázi provozované na vlastním serveru;
□ veškerá komunikace mezi serverem a uživatelem je zašifrována.

1.4. Výkonnost

□ Nástroj Bl bude spravovat 10 analytiků.
□ Nástroj Bl bude užívat 50 vedoucích pracovníků.

1.5. Požadavky na součinnost

□ Kupující vyžaduje při instalaci a zprovoznění nástroje Bl součinnost.
□ Kupující nevyžaduje součinnost při provozování nástroje Bl.

2. Rozsah poptávaného řešení

Předmětem poptávky je

1. Dodávka nástroje tzv. Business Intelligence s vlastnostmi uvedenými v kapitole 1 včetně jeho 
databázového úložiště, pokud je jiné, než IBM Informix nebo MySQL/MariaDB.

2. Licence pro používání nástroje v rozsahu 10 administrátorů/analytiků a 50 uživatelů.

3. Licence databázového úložiště (pokud je jiné, než IBM Informix nebo MySQL/MariaDB).

4. Technická podpora celého řešení (vč. databázového úložiště, pokud je jiné, než IBM Informix 
nebo MySQL/MariaDB) na dobu neurčitou.

5. Uživatelský manuál pro tvorbu a správu prezentací

6. Administrátorská příručka pro správu systému.

7. Jednodenní školení skupiny uživatelů vytvářejících reporty a uživatelské panely.
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Příloha č. 2 - Cenový rozpis

Položka Cena bez DPH
1. Pořizovací cena nástroje Bl 892 900,-

2. Pořizovací cena databázového úložiště (pokud je jiné, než IBM Informix nebo 
MySQL/MariaDB) 0,-

3. Pořizovací cena 10 ks administrátorských licencí 0,-
4. Pořizovací cena 50 ks uživatelských licenci 0,-
5. Cena technické podpory 10 ks administrátorských licencí na 1 rok provozu* 30 000,-
6. Cena technické podpory 50 ks uživatelských licencí na 1 rok provozu* 0,-
7. Cena záruční technické podpory nástroje Bl v 1. roku provozu** 0,-
8. Cena pozáruční technické podpory nástroje Bl na 1 rok provozu** 129 000,-

9. Cena licencí a technické podpory databázového úložiště (pokud je jiné, než 
IBM Informix nebo MySQL/MariaDB) na 1 rok provozu 0,-

10. Školení pro skupinu uživatelů vytvářejících reporty a uživatelské panely v délce 
trvání jednoho dne 30 000,-

CENA CELKEM***: 1 429 900,-

*) Pokud mají pořízené licence neomezenou platnost, bude na těchto řádcích uvedena nula.

**) Práva na stahováni update a upgrade Bl, přístup do knowledge-base apod.

***) CENA CELKEM je vypočítána na základě výpočtu uvedeného k článku 7 Kritéria hodnocení 
v dokumentu Výzva_J3l.pdf
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Příloha č. 3 - Popisdodaného řešení

Předmětem dodávky je nástroj Power Bl Report Server (dále jen PBRS) od společnosti Microsoft. 
Součástí dodávky je dále podpora při instalaci PBRS a jednodenní školení PBRS.

Co je Power Bl Report Server
PBRS je reportingový server s webovým portálem, na kterém můžete zobrazovat a spravovat 
sestavy a klíčové ukazatele výkonu. Jeho součástí jsou i nástroje, které umožňují vytvářet sestavy 
Power Bl, stránkované sestavy, mobilní sestavy a klíčové ukazatele výkonu. Vaši uživatelé k těmto 
sestavám mohou přistupovat různými způsoby: jejich zobrazením ve webovém prohlížeči, na 
mobilním zařízení nebo v e-mailu ve své doručené poště.

Server sestav Power Bl se podobá službám SQL Server Reporting Servíces a online službě Power 
Bl, ale odlišnými způsoby. Server sestav Power Bl stejně jako služba Power Bl hostuje sestavy 
Power Bl (.PBIX) a excelové soubory. Stejně jako Reporting Services je Server sestav Power Bl 
místní a hostuje stránkované sestavy (.RDL). Server sestav Power Bl je nadmnožinou služby 
Reporting Services: Všechno, co můžete dělat ve službě Reporting Services, můžete dělat i na 
Serveru sestav Power Bl, který navíc podporuje sestavy Power Bl.

ill| Favorites - Power Bl. Rejx : x

0 0 localhosVreports/favorites

Gj) $sn,P|e ^a!es Report

Seleí Ey Region

Q Region^ S*íe<

pATASOUKK(í) ■

Power Bí Report Server
■ ....... .—•

ř W SSRS-Ssmptes

. EXCEL WÓRK80ĎKS(l) ' . 

*

i.' Office Liquicíeticn Sste.xí“

KHSOJ ■

■ *
25%<ir

POWER SÍRĚPOmS©

. r-.~. Sámple Custofner Gyemew o
*

.■—, Samp^e Prcduct Irwentofy

' M0HI E MfWS (SJ .

■■

Corpcíate Sčůřecafd *

M ■■■■■ -■
1 ■ I

■ iW.. .. ''VP ' 1

s lili

........w, i

OVVO'; WWW/'. ý

:>ÁGtNÁŤÉDREPORTS

* *” - * *•*

Ctwttry R-rforí-Očn-.

Obrázek 1: Power Bl Report Server webový portál
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Webový portál
Vstupním bodem Serveru sestav Power Bl je zabezpečený webový portál, který se dá zobrazit v 
každém moderním prohlížeči, kde máte přístup ke všem sestavám a klíčovým ukazatelům 
výkonu. Obsah na webovém portálu je uspořádaný do tradiční hierarchie složek. Ve složkách je 
obsah uspořádaný do skupin podle typu: sestavy Power Bl, mobilní sestavy, stránkované sestavy, 
klíčové ukazatele výkonu a excelové sešity. Sdílené datové sady a sdílené zdroje dat mají vlastní 
složky. Můžete je použít jako stavební prvky pro své sestavy. Položky, které označíte jako 
oblíbené, si můžete prohlédnout v jediné složce. Klíčové ukazatele výkonu můžete vytvářet přímo 
na webovém portálu.

V závislosti na oprávněních můžete obsah na webovém portálu spravovat. Můžete plánovat 
zpracování sestav, přistupovat k sestavám na vyžádání a odebírat publikované sestavy. Na 
webovém portálu můžete také použít vlastní branding.

Sestavy Power Bl
Sestavy Power Bl (.PBIX) se vytvářejí pomocí verze Power Bl Desktopu optimalizované pro PBRS. 
Sestavy pak publikujete a zobrazujete na webovém portálu ve svém vlastním prostředí.

Sestava Power Bl nabízí pohled na datová model z více úhlů - prostřednictvím vizualizací, které 
představují různá zjištění a statistiky na základě modelu. Sestava může mít jedinou vizualizací 
nebo stránky plné vizualizací. V závislosti na své roli můžete sestavy číst a prozkoumávat nebo je

Stránkované sestavy (.RDL) jsou sestavy ve stylu dokumentů s vizualizacemi, ve kterých se 
tabulky rozbalují vodorovné a svisle k zobrazeni všech dat a podle potřeby pokračují ze stránky na 
stránku. Skvěle se hodí pro generováni dokumentů s pevným rozložením a perfektním vzhledem, 
které jsou optimalizované pro tisk, jako jsou soubory PDF a wordové soubory.

Mobilní sestavy služby Reporting Services
Mobilní sestavy se připojují k místním datům a mají responzivní rozložení, které se přizpůsobí 
různým službám a různým způsobům práce. Vytvářejí se pomocí Vydavatele mobilních sestav 
SQL Serveru.
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Licence

Součástí dodávky jsou tyto licence:

• Licence k instalaci a provozování Power Bl Report Server na server s maximálně čtyřmi 
jádry (virtuálními nebo fyzickými) - tato licence je zajištěna prostřednictvím SQL Server
2017 Enterprise s aktivní Software Assurance. Licence bude zakoupena od současného 
dodavatele Microsoft licencí pro ZPMV společnosti Autocont

• Neomezené uživatelské licence pro čtení reportů
• 10 administrátorských licencí Power Bl Pro pro vytváření, editaci a publikování reportů do 

PBRS (250,- Kč bez DPH/uživatel/měsíc)

Záruka
Microsoft poskytuje podporu v případě řešení problémů s produkty SQL Serveru (vč. PBRS) 
popsanou v sekci Support Policy (pouze v angličtině):

https://support.microsoft.com/en-us/help/4047326/support-policv-for-microsoft-sql-server
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