
DODATEK Č. 4 
K SERv;SNÍ SMLouvĚ O cELoı=5očNÍ PODPOŘE K 

SoFTwARovYM PRODUKTŮM SPoLEcNoSTI INISOFT S.R.o. 
č. 00020338/000/2010 

(,,Dodatek“) 
Objednatel: Ústřední kontrolní a zkušební 
Sídlo: Hroznová 2, 65606 Brno 

Kontaktní e-mailová adresa: 

Zástupce: Ing. Daniel Jurečka 

IČO: 00020338 
DIČ: CZ00020338 
Zápis společnosti: 

(dále jen ,,objednateI")

a 

Dodavatel: INISOFT s.r.o. 
Sídlo: Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 
Kontaktní e-mailová adresa: smloufl@inisoft.cZ 

Zástupce: ednatel společnosti 

IČO: 25417657 
DIČ: CZ25417657 
Banka; ČSOB a. 5., č. ú.: 1805806583/0300 
Zápis Společnosti: rejstřík - Obchodní rejstřík, evidující úřad - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová 

značka - C 16913 
(dále jen ,,dodavateI") 

vv 
uzavírají podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdejsích předpisů, tento Dodatek ke smlouvě 

týkající se dodávky softwarových produktů a poskytování služeb jejich podpory. 

PREAM BULE 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 05.08.2010 smlouvu O celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFF 
s.r.O., č. 00020338/ 000/2010 (ve znění veškerých pozdějších dodatků a úprav dále jen ,,Sm|ouva"). 

ZMĚNA SMLouvY 
Tento Dodatek včetně příloh nahrazuje celé Znění výše uvedené Smlouvy (vyjma identifikace smluvních stran a podpisových řádků), 
jejich dodatků a příloh, a to následovně: 

SMLouvA o DoDÁvcıš Soı=TwARovÝcH PVRODUKTŮ A PoSKYTovÁNÍ 
SERVISNICH SLUZEB 

I. Předmět a účel smlouvy 
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele: 

- dodat objednatell softwarové produkty uvedené vprˇ/loze č. 3 (dále jen ,,softwar0Vé produkt]/'D za podm/nek 
stanovených V této smlouvě a poskytnout k nlm objednateli //cenc/,' 

~ poskytovat objednatel/ odbornou serv/'sn/' podporu kdodaným softwarovým produktům za podm/nek a vrozsahu 
stanoveném pňlohou cˇ. 1 dle označeného typu poskytované služby uvedené v pňloze č. 3 (dále jen „servisnı 
podpora '9. 

1.2. Předmětem této smlouvy je vzhledem k výše uvedenému odpov/daj/'c/' povinnost objednatele platit za řádně a včas 
poskytnuté plnén/' (dodávku a serv/sn/'podporu softwarových produktů) dohodnutou cenu. 
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Účelem této smlouvy je dodánísoftwaro vých produktů dodavatelem objednateli tak, aby tyto mohly být instalovány na IT 
prostředí objednatele, a současně též poskytnout objednateli služby podpory softwarových produktů tak, aby měl 
objednate/ k d/'spozici funkční a aktuální softwarové produkty, které budou sloužit svému ucelu a které muze dodavatel 
dále distribuovat svým dalsˇ/Ý77 zákazn/kům. 

IL Popis softwarových produktů, způsobu jejich dodání a servisní podpory 
Nedohodnu-li se strany výslovně jinak, dodavatel dokončí při prvn/777 úplatném nabytí softwarových produktů jejich 
dodávku objednateli okamžikem př/psání peněžních prostředků za jednorázovou licenční odměnu zaplacených 
objednate/em dodavateli ve výši stanovené fakturou dodavatele. 

Časově omezená bezplatná servisní podpora. Dodavatel se zavazuje po prvnım úplatném nabytí softwarových 
produktů objednate/em poskytovat objednateli jejich servisní podporu po dobu stanovenou vpr77oze cˇ. 3 ode dne jejich 
dodán/Ĺ a to bezplatně (cena této podpory je zahrnuta V jednorázo vé licenční odměně). Objednate/ je oprávněn nejpozději 
poslední den měsíce, po němž (v nás/edujíc/m měsíc/) dochází ke konci uvedené doby bezplatné serv/'sn/'podpo/y, požádat 
dodavatele o ukončen/'poskyto vání jakékoli servisn/'podpory do budoucna. 
2.2.1. Nedojde-/i k této žádosti, objednáte/ žádá a akceptuje další (nadále j/ž úplatné) bezprostředně navazující úplatné 

poskyto váníserv/sn/'podpory na obdobístano vené V pr77oze cˇ. 3 ode dne ukončení bezplatné servisnípodpory. 
2.2.2. Dojde-/i křádné a včasné žádost/, servisní podpora bude ukončena a nebude po skončení jej/ho bezplatného 

trvání již nadále poskytována,“ smlouva jako celek, zejména její část obsahující licenci k softwarovým produktům, 
trvá dál. Pro opětovné poskytování úplatné servisn/'podpory musí být mezi dodavatelem a objednate/em uza vřena 
nová smlouva o dodávce softwarových produktů a poskytován/'serv/sn/'ch služeb. 

vz vz M/stem plnění této sm/ouı/y je sídlo objednatele prıpadně dals/ m/sta určená objednate/em. Dodavatel bude při plnění této 
smlouvy postupovat zejména formou vzdáleného př/Ĺstupu. 
Jakékoliv služby neuvedené v této smlouvě budou poskytovány na základě dodatku k této smlouvě. 

III. Cena a fakturace 
Cena za Iicencı'. Jednorázová licenční odměna za dodané softwarové produkty je uvedena vnab/dce dodavatele. 
Objednatel jednorázo vou licenční odměnu doda vateli uhradí na základě daňového dokladu vysta veného dodavatelem. 

vz Cena za servisní podporu. Cena za serv/sní podporu specifikovaná vpr//oze č. 3 je odvozena od zvoleného typu 
poskytované služby a typu a počtu zakoupen ých licencí jednotlivých softwarových produktů. 

vz 
3.2.1. Zahájení úplatného poskytování servisní podpory. Nedojde li kzadosti dle odstavce 2.2, bude zahajeno 

úplatné poskyto váníservisn/'podpory. Cena za serv/sn/'podporu bude hrazena na obdobíspecifiko vané v př/loze č. 
3 na základě daňového dokladu, který dodavatel vystaví na počátku daného měsíce, ve kterém započne úplatná 
se/1/isnípodpora. 

3.2.2. Prodloužení úplatného poskytování servisní podpory. Nedojde-/i kzániku smlouı/y do konce období 
uhrazené servisní podpory, bude docházet kopakovanému automatickému prodloužení úplatného poskytování 
serv/'sní podpory na další období Cena za servisní podporu na další období bude hrazena vždy na období 
specifikované vpňloze č. 3 od data dle př/lohy č. 3 na základě daňového dokladu, který dodavatel vystaví na 
počátku měsíce příslušného období 

3.2.3. Rozšíření softwarového produktu a poskytování servisní podpory. Rozš/řen/in softwarového produktu 
dojde ke změně rozsahu jeho licence Űak je definována vodstavci 4.1 nízˇe) uvedené vpř/loze č. 3 a tedy 
kautomatické náhradě dosavadní př/lohy č. 3 novou pr77ohou ktéto sm/ouveˇ. Dodavatel vtakovém př/padě 
vystaví objednateli daňový doklad na jednorázovou licenční odměnu za rozš/ření softwarového produktu a na 
poměrnou část servisní podpory takového rozš/ření do konce období uhrazené servisní podpo/y (doplatek) dle 
nab/2/ky dodavatele. 

vv Splatnost kteréhokoli daňového dokladu dodavatele dle odstavce 3.1 a 3.2 je stanovena v př/loze č. 3 a poč/ná bezet ode 
dne jeho vystaven/Í Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro serv/sní podporu je prı/ní pracovní den shodného měsíce, 
ve kterém započalo (nebo bylo na další obdobíprodlouženo jıž započaté) poskyto váníservisn/'podpory. 

zzv Veškeré ceny budou hrazeny výhradně bankovn/777 převodem v českých korunách na bankovn/ ucet dodavatele, vedený u 
banky V Ceské republice, specifikovaný vhlavičce této smlouvy, nebude-/i na jeho daňovém dokladu uveden odlišný 
bankovníúčet. 

v v /v / ı /v /v DPH bude pr/poctena k vyse uveden ym cenam ve vysi dle právních předpisů uc/'nných ke dni zdanitelného plnění 
I V. Udělení licence 

Dodavatel okamžikem dokončení dodávky softwarových produktů dle odstavce 2.1 této smlouvy uděluje objednateli 
nevýhradní oprá vnění (dále jen ,,licence') k užíva'ní softwarových produktů a veškerých jejich funkcionalit, a to na dobu 
trvání této smlouvy (maximálně však na dobu trvání majetkových autorských práv) a v souladu s da/Šín/ podm/nkami 
tohoto článku Il/. Pro vyloučení pochybností dodavateli nadále zůstává zachováno právo využit softwarové produkty 
způsobem, ke kterému udělil licenci objednateli, jakoži právo poskytnout licenci k užitíči její postoupení třet/rn osobám. 
Rozsah a cena licence jsou upraveny v př/loze cˇ. 3. Vztahuje-li se na softwarové produkty některá Z veřejných licencí 
(opensource, free software), uděluje dodavatel objednateli oprávnění v maximá/n/tn rozsahu umožněném v takové veřejné 
licenci a za podm/nek tam uvedených. 
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4.2. 

4. 3. 

4. 4. 

4.5. 

4. 6. 

4. 7. 

4. 8. 

4. 9. 

4.10. 

4.11. 

4. 12. 

51. 

52. 

53. 

Územní rozsah poskytnuté licence je omezen na území České republiky, množstevni' rozsah je dán nasta venim konkrétniho 
softwarového produktu a je upraven V prˇiloze cˇ. 3. 
Objednatel je oprávněn na základě poskytnuté licence uzˇívat prˇíslušné softwarové produkty výhradně za Účelem a 
způsobem, který je uveden nebo prˇimo Vyplývá z jejich popisu. Jednání objednatele V rozporu s timto ustanovenim se 
považuje za podstatné porusˇení této smlouvy. Užije-li objednate/ softvı/arový produkt před udělenim licence, avsˇak po 
odepsáníplatb y /icenčniho poplatku ze svého účtu, nejedná se o neoprávněné užitísoftwarového produktu. 
Objednatel je oprávněn na základě licence poskytnuté dodavatelem uzˇívat softwarové produkty pro svoji potřebu pouze na 
takovém počtu zařazenía V pňpadě provozu softwarových produktů na termi'ná/o vém serveru pro počet uživatelů (resp. 
uživatelských profilů V operačnim systému zařízení užitého k prˇístupu k databázi softwarového produktu) uvedený V při7oze 
Č 3. Jednání objednatele V rozporu s timto ustano venim se považuje za podstatné porusˇení této smlouvy a doda vatel je v 
takovém připadě oprávněn dočasně zneprˇistupnit či omezit funkčnost softwarových produktů do doby odstranění 
závadného stavu. 

zz Objednatel je oprávněn licenci jako celek postoupit (trvale převést) třetí osobě, která je jeho ovládajici nebo jim ovládanou 
osobou, popřípadě na společnost vzniknuvší odsˇtěpenim od objednatele. Postoupení /ze realizovat pouze na základě 
Vyplněnía zas/ánížádosti o postoupení licence dostupné na webových stránkách dodavatele, kde obě strany (objednateli 
nový nabyı/ate/ licence) svým podpisem stvrzuji' souhlas s timto převodem. Dodavatel bude oprávněn požadovat po 
objednateli či novém nabyvateli licence (dle jejich dohody vžádosti o postoupeni) manipulační poplatek uvedený V jeho 
aktuálnim ceniku. 

v/ Licence nezakládá zadné oprávněni' objednatele ani jakékoli třetí osoby požadovat po dodavateli sděleni' nebo jakékoli 
zpřistupněnízdrojového kódu k soitwaro vým produktům. 
Nad rámec stanovený právnimi předpisy není objednate/ ani jakákoli třetí osoba oprávněna bez výslovného písemného 
souhlasu dodavatele provádět jakékoli úpravy či opravy softwarových produktů. Primé či neprimé jednání objednatele V 
rozporu s timto ustano venim se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
Poskytnutá licence neopra Vňuje objednatele ani jakoukoli třetí osobu k pořizování rozmnoženin softwarových produktů ať 
pňmých či nepřimých, trvalých či dočasných, Vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a V jakékoli formě, pro jiné potřeby 
než je výkon práv vyp/ývaji?:i'ch z licence poskytnuté objednate/i'. Uvedené se netýká pořízení jedné záložní kopie a 
standardních funkcí nazvaných export dat, záloha databáze, které je objednatel oprávněn využívat. Jednání objednatele v 
rozporu s timto ustano venim se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
Poskytnutá licence nezahrnuje oprá vnění objednatele ani jakékoli třetí osoby k výkonu práva vytěžit nebo zužitkovat celý 
obsah nebo kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části softwarových produktů, pokud se jedná o Údaje a informace 
poskytované dodavatelem objednateli, jež jsou zaznamenány V příslušné databází Stejně tak není objednate/ nebo 
jakákoli třetí osoba oprávněna opakovaně nebo systematicky vytěžovat nebo zužitkovávat nepodstatné části obsahu 
prˇĹs/ušné databáze, pokud se jedná o Údaje a informace poskytované dodavatelem objednateli, jež jsou zaznamenány 
V takovéto databázi, ani jednat jakýmkoli jiným způsobem, který by nebyl běžný, přiměřený nebo byl na u'jmu oprávněným 
zajmům dodavatele či třetích stran. Vytěžo vánim se rozumítn/alý nebo dočasný přepis obsahu databáze na jiný podklad V 
rozporu S Účelem softwarových produktů, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem, což se netýká oprávnění 
objednatele využívat funkci zálohy a exportu dat softwarových produktů V souladu se standardnimi funkcemi. 
Zužitkovánim se rozumi' jakýkoli způsob zpřistupnění obsahu databáze veřejnosti rozšiřovánim rozmnoženin, pronájmem, 
on-line spojenim nebo jakýmikoli jinými způsoby přenosu. Jednání objednatele V rozporu S timto ustano venim se považuje 
za podstatné porušení této smlouvy. 

v / vı Objednatel je oprávněn bezplatně uzivat jakoukoli dokumentaci k softwaro vým produktům, kterou dodavatel zpristupní ke 
staženína svých webových stránkách. 

/Žádný Výkon práv vyplývajících z udělené licence je možný pouze tehdy, pokud používaný počítačový systém 0'eho 
klientská anebo serverová část) bude splňovat minimální nároky na konfiguraci uvedené na webových stránkách 
dodavatele u konkrétniho softwarového produktu. Nebudou-li u objednatele splněny minimální požadavky na konfiguraci, 
nebude to považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele, avšak dodavatel neodpovídá za 
nesprávnou funkčnost či chovánísoftwaro vých produktů. 

Dodavatel zároveň neodpovídá za jakoukoli škodu, která vznikla objednateli nebo jakékoli třetí osobě jednánim 
objednatele V rozporu S jakýmkoli ustanovenim tohoto článku _/ˇ V nebo V souvislosti s nim. Dodavatel neodpovidá za 
jakékoli Škody, které mohou vzniknout na softwarových aplikacích, které byly nainstalovány na počitačovém systému, na 
kterém jsou provozovány softwaro vé produkty, ani za škody způsobené výpadky V činnosti takových softwarových aplikaci 
nebo V souvislosti s nimi či za škody vzniklé V souvislosti S připadnou ztrátou dat pouzˇiì/aných nebo ukládaných trvale či 
dočasně takovými softwaro vými aplikacemi. 

V. Práva a po Vinnosti dodavatele 
Dodavatel bude poskytovat prˇislušné služby seivisnípodpoiy V rozsahu a termihech stanovených prˇilohou č. 1 a 3. 

/ v ı ı v v z I / I / Dodavatel ma povinnost dodrzovat sm/uvni podminky za predpok/adu, ze tomu nebrani technicke nebo jine objektivni 
překážky vzniklé na straně objednatele nebo dodavatele. Těmi se rozumí např nevydání prováděcích předpisů k jizˇ 
platným a účinným zákonům, kvalita pouzˇívaných hromadných komunikačních nebo přepravních prostředků, ztízˇeni 
prˇírodních podmihek a jim podobných, které nejsou V moci smluvnich stran ovlivnit. 

vv/ v v vı Dodavatel má povinnost (bez ohledu na datum jejich vzniku) evidovat chyby zjistene uzivateli pri pouzivání softwarových 
produktů a provádět postupně jejich bezplatné odstraňování Vposlední Verzi softwarových produktů prˇistupné Všem 
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uživatelům včetně objednatele, pokud to jsou chyby zaviněné prokazatelně chybnou funkcí programu. Pokud tyto chyby 
vzniknou jiným způsobem a podstatným způsobem ovlivňují možnost uzˇívání softwarových produktů objednate/em je 
dodavatel povinen na vrhnout objednateli nejvhodně]ši'systém či postup pro jejich odstraněníči obejitif

I 

ıı Doda vate/ má právo odmitnout provádět úpravy softwaro vých produktů. Individuá/ni upra vy softwarových produktů pouze 
pro objednatele (a nikoli další uživatele softwarových produktů) mohou být řešeny výhradně na základě dodatku k této 
smlouvě, popř na základě samostatné smlouvy. 
Dodavatel odpovídá za dodání veškerých softwarových produktů prostých právních vad. Dodavatel ve všech prˇípadech 

/ / odpovidá za připadné porušení práv duševniho vlastnictví třetích osob objednáte/em v důsledku řádného užiì/ani 
softwarových produktů, k nimž udělil nebo zajistil objednateli oprávněni' dle této smlouvy. Uplatní-/i ksoftwarovým 
produktům právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se dodavatel nahradit objednateli veškerou újmu takto prokazatelně 
způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv objednatele. 

zz Doda vate/ nebo jeho zaměstnanci či jiné spo/upracujici osoby se mohou dostat do styku s důvěrnými informacemi včetně 
osobních údajů ve smyslu nařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracovánim osobnich údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařízenío ochraně 
osobních údajů) (,NaříZení'). Ačkoliv z této smlouvy nijak nevyplývá povinnost dodavatele systematicky zpracovávat 
osobní údaje a dodavatel tak není zpracovate/em osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 8) Nařízení obě strany maji 
zajem smluvně zajistit zachováním/cˇenlivosti a ochranu důvěrných informaci, včetně osobních údajů, které mohou být 
doda vateli zpřístupněny ze strany objednatele V rámci vzajemné spolupráce stran. Práva a povinnosti stran s ohledem na 
zacho vánímlčenlivostl a důvěrnosti jsou upraveny V pr77oze cˇ. 2 této smlouvy. 

VI. Práva a po vinnosti objednatele 
Objednatel nesmi' provádět jakékoli zásahy do poskytnutých softwarových produktů nes/učite/né s předmětem a účelem 
této smlouvy (zejm. s /icencík softwarovým produktům) bez předchoziho písemného souhlasu dodavatele.

z 

I v v / / v / v / / I z z Objednatel ma povinnost pred pozado vanym zasahem dodavatele ucinit takova opatreni (zejmena za/ohu dat), ktera zajisti 
pňpadnou obnovu původniho stavu prˇislušného softvı/aro vého produktu a dat, který b yl před zásahem doda vatele. 

vz Objednatel poskytne dodavateli (a jeho pripadným subdodavatelům) na své náklady veškerou potřebnou součinnost pro 
poskytování dodávky a služeb (plněni) dle této smlouvy. 
Objednatel umožní dodavateli a jeho pracovnikům plný přistup k vlastniinu programovému vybavení a k 
automatizovanému i neautomatizovanému informačnimu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění smluvních 
po vinnostídoda vatele, a to včetně datového připojení 
Objednatel má právo kontroly služeb servisnípodpory poskytnutých dodavatelem. 
Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady způsobené chybným zásahem dodavatele. 
Pokud objednatel poruší povinnosti uvedené v odstavci 6.1., 6.2., 6.3. nebo 6.4. dodavatel neodpovídá za vady 

/ ı v ı / v z 0 / v ı softwarového produktu vznikle porusenim povinnosti objednatele ani za skodu, ktera vdusledku takoveho poruseni 
povi'nnostíobjednate/i vznikla. 

VII. Odpovědnost za vady softwarových produktů a škodu 
Strany se zavazují k vyvinutí maximálniho úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod To zahrnuje 
zejména povinnost smluvních stran zálohovat pravidelně veškerá svá data před jejich předániin nebo zpňstupněnim druhé 
straně, před instalaci' nebo užívániin softwarových produktů kdykoliv po dobu trvání této smlouvy a provádět další úkony 
směřujicík minimalizaci rizika vzniku škod či jejípřipadné výše, a to s odbornou péčí 
Strany konstatujís ohledem na všechny okolnosti souvisejicís uza vřenim této smlouvy, že úhrnná předvidatelná škoda, jež 
by mohla vzniknout, může činit maximálně částku uhrazené ceny za licence ksoltwarovým produktům. Tato částka je 
rovněž nejvyšš' souhrnnou částkou, do nízˇ bude dodavatel připadně odpovídat při řádné existenci právniho důvodu 
k náhradě škody dle této smlouvy. 
Dodavatel neposkytuje objednateli jakoukoli záruku za jakost dodaných softwarových produktů a vylučuje připadne 
zákonné záruky za jakost. Veškerá rizika spojená sužívánim sofiwarových produktů nese objednatel. Dodavatel 
neodpovídá za vady softwarových produktů a škody vzniklé objednateli vsouvislosti s nepřesnosti' v obecně závazných 
právních předpisech nebo za vady softwarových produktů a škody způsobené jejich chybným výkladem ze strany 
objednatele nebo třetí osoby. Votázce přesnosti obecně závazných právních předpisů jsou pro dodavatele závazná i 

Wklado vá stano viska a veřejně známé praktické naplňování ustanovenípřislušných předpisů. 
ıı z øv zv z ıı Dodavatel neodpovida za vady softwarovych produktu a skody vznikle pri manipulaci, transportu a chybne obsluze medii 

pro záznam a převod dat v rozsahu této smlouvy. 
VIIL Sankce, trvání a Zánik smlouvy 

Ocitne-li se dodavatel svým zaviněnim v prodlenís plněnim poskytovaných služeb dle prˇilohy cˇ. 1, je dodavatel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výsˇi 0,05 % za každý den prod/eni'z ceny konkrétní objednateli poskytované služby 
bez DPH až do řádného splnění této povinnosti, nejvýše však do výše 100 % z této cen y. 
Ocitne-li se objednatel vprodlenís úhradou ceny dle vystaveného daňového dokladu dodavatele, je objednate/ povinen 
uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výsˇi 0, 05 0/nz dlužné částky bez DPH za každý den prodlení 
Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká výhradně.“ 
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- pi'semnou dohodou stran,“ 
- pi'semnou výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodu V období poskytování služeb s výpovědní dobou 30 dnů 

počinaje dnem nás/edujicim po prokazate/ném doručen/ výpověo'i' druhé smluvní straně (v prˇipadě výpověo'i' 
dodavatele má objednatel nárok na vrácenípoměrné částky již uhrazené za služby servisni' podpory, a to na banko vn/ 
účet objednatele do 30 dnů od data prokazatelného doručení výpovědi; vpřipadě výpovědi objednatele je již 
uhrazená platba za služby serı/isnípodpory nevratná),' nebo 

- odstoupenim od smlouvy kteroukoliv ze stran v připadech uvedených v této smlouvě. 
Strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v prˇipadech stanovených touto smlouvou, přičemž plati, že v připadě 
odstoupení od smlouvy přerusˇí doda vate/ plnění dle této smlouvy a strany učinípouze úkony nezbytné k ukončení smlouvy 
a k minima/i'zaci vzniku prˇifoadné újmy. Odstoupení od této smlouvy je účinné a smlouva zaniká dnem doručení oznámenío 
odstoupení druhé straně. 

Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy a vzdáleně ukončit licenci objednatele ksoftwarovým produktům 
zejména v prˇipadě, kdy objednatel.' 

v/ - porusi kteroukoli svoji povinnost dle této smlouvy podstatným způsobem a ani po obdržení výzvy se lhůtou alespoň 
30 dnů k nápravě takové porusˇeníneodstranil,' 

- jakkoli porusˇíujednánío licenci dle čl. IV,“ a 
- objednate/ je déle než 15 dnů v prodleníse zaplaceniin ceny servısn/'podpory či licenční odměn y, a toto své porusˇenı 

nenapra ví do 10 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě. 
v/ Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v pripadějejiho podstatného porušení kterým se rozumi' situace, 

kdy: 
- dodavatel je v prodlení sposkytnutıín servisní podpory o více než pět (5) pracovních dnů oproti lhůtě sjednané 

vprˇiloze cˇ. 1 a nezjedná nápravu ani do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení objednatele o takovém 
prodlenij' a 

vz - dodavatel opakovaně porusi jinou povinnost dle této smlouvy podstatným způsobem a ve lhůtě 15 pracovních dnů 
ode dne obdržení výzvy k nápravě toto své porusˇen/'nenapra vıf 

Strany jsou dále oprávněny odstoupit od smlouvy v při,'oadě, kdy.“ 
- druhá strana podá insolvenční ná vrh jako dlužnik ve smyslu § 98 zákona cˇ. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo insolvenční soud nerozhodne o insolvenčnıín návrhu 
na stranu do šesti (6) měsíců oo' zahájení insolvenčniho řízeni, nebo insolvenční soud Wdá rozhodnutí o úpadku 
stran y ve smyslu § 136 insolvenčniho zákona,“ a 

- je pňjato rozhodnutío povinném nebo dobrovolném zrušení druhé stran y (vjđma připadů sloučenínebo sp/ynuti). 
Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zániku smlouvy smazat (či jinak zlikvidovat) softwarové produkty, 
přihlašo vací údaje do jejich prostředía další informace a dokumenty poskytnuté dodavatelem při plnění této smlouvy.

/

z 

vz 1// / ı Pro vy/oučeni' pochybností strany doplňuji, že Objednatel je oprávněn odmítnout dalsi poskytovani uplatne serı/isni 
podpory ke konci obdobi, na něž již se/1/isní podporu uhradil. Vtakovém připadě smlouva jako celek nezaniká a shodně 
s článkem 2.2.2 výše tn/á i nadále. 

IX Závěrečná ustanovení 
/v Smlouva vstupuje vplatnost a v ucinnost dnem jejiho podpisu posledni' ze stran. Za podpis se považuje jakýkoli druh 

elektronického podpisu uznávaný obecně zá vazn ými právnimi předpisy a za platně uzavřenou se smlouva považuje pouze 
v pňpadě úplné shody projevů vůle stran. 
Strany si budou zasilat jakákoli sdělení týkající se této smlouvy a činit veškerá jednání související se změnou (např 
zvýšenim počtu oprávněných uživatelů softwarových produktů, poskytnutim licence k dalšm softwarovým produktům atd.) 
či ukončenim smlouvy výhradně elektronickými prostředky, zejména prostřednictviin kontaktních e-mailových adres 
uvedených v záhlaví této smlouvy, popřipadě s využitiin jiného obdobného řešeníelektronické komunikace nebo pro tyto 
účely určeného prostředí dodavatele. Smlouvu lze tedy upravovat, měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných 
elektronických dodatků. 

vz vı Strany si bez zbytečného odkladu elektronicky sdeli jakékoliv změn y svých drive oznámených identifikačních a kontaktních 
údajů, přičemž doručenim takového Sdělení dojde ke změně údaje stran y bez nutnosti uza vření dodatku ke smlouvě. 
Obě strany souhlasís možností zveřejnění reference na internetových stránkách nebo propagačních materiálech druhé 
strany formou odkazu na název společnosti a používaný softwarový produkt doda vatele. 
Dojde-li ke změnám softwarových produktů dodavatele, jeho organizačních procesů či obchodní politiky, dodavatel je 
oprávněn smlouvu a její přiloh y změnit; a to zejména v oblasti rozsahu a kvality poskytovaných služeb a položek v ceniku 
servisni' podpory. Dodavatel je povinen informovat objednatele o navržené změně nejméně 20 dni' před dnem nabytiín 
účinnosti změny, a to elektronickou zprávou na, v daný okamžik aktuálnía dodavateli oznámenou kontaktní e-mailovou 
adresu. Nevjđádří-li Objednatel nesouhlas s navrženou změnou, dnem jejiho nabytí účinnosti se tato stává nedilnou 
soucasti smlouvy. Nesouh/asi-li Objednatel se zmenou smlouvy, je opra vnen ve vyse uvedene /hutě ukončit buďsmlouvu, 
nebo jen poskytování úplatné servisní podpory shodně s článkem 2.2.2, doručenim nesouhlasu S obecnou výpovědni 
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dobou dle této smlouvy; dodavatel bude poskytovat služby do dne zániku smlouvy dle podmınek smlouvy účinných před 
prˇedmétnou změnou. 

Právní poměry neupravené touto smlouvou se rˇ/27'/' a budou vykládány v souladu s právn/in řádem České republiky, 
zejména prˇ/Ĺs/usˇnými ustanoven/mi občanského zákon/ku. Strany se dohodly, že na interpretaci této smlouvy se uplatn/ 
zejména ustano ven/'§ 2430 a nás/. o prˇ/kazn/'sm/ouvě a § 2358 občanského zákon/ku o /icenčn/'sm/ouvě. 
Ned/lnou součásti' této smlouvy jsou následuj/'c/'př/loh y: 
- Pňloha cˇ. 1 - Rozsah serv/sn/'podpory 
- Pňloha cˇ. 2 - Vymezen/'práv a povinnost/'stran 5 ohledem na zacho ván/'mlčen/ivosti a důvěrnosti 
- Pňloha č. 3 - Software a ceny

/ 

/ z v / z z Smlouva byla vyhoto vena v jednom elektronickem originálu, kazda ze sm/uvn/ch stran bude disponovat elektronickou kopii 
tohoto originálu elektronicky podepsaného oběma stranami. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 
Dodatek vstupuje V platnost a v účinnost dnem jeho podpisu poslední ze stran. Za podpis se považuje jakýkoli druh 
elektronického podpisu uznávaný obecně závaznými právními předpisy a za platně uzavřený se Dodatek považuje pouze V 
případě úplné shody projevů vůle stran. 

Právní poměry neupravené tímto Dodatkem se řídí a budou \/ykládány v souladu S právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Strany se dohodly, že na interpretaci tohoto Dodatku se uplatní 
zejména ustanovení § 2430 a násl. O příkazní smlouvě a § 2358 občanského zákoníku O licenční smlouvě. 

Nedílnou část tohoto Dodatku tvoří následující přílohy ve smyslu článku 9.7. Smlouvy: 
- Příloha č. 1 - Rozsah servisní podpory 
- Příloha č. 2 - Vymezení práv a povinností stran s ohledem na zachování mlčenlivosti a důvěrnosti 
- Příloha č. 3 - Software a ceny 
Dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém originálu, každá Ze smluvních stran bude disponovat elektronickou kopií 
tohoto originálu elektronicky podepsaného oběma stranami. 

V Liberci, dne 29.11.2018 
Za INISOFT s.r.o. 

Dle platného "elektron/začn/ho" dodatku smlouvy nabývá 
tento dodatek smlouvy účinnosti automaticky up/ynut/in 
20 dnu od doručen/'tedy 19.12.2018. E/G/<ľľ0”ÍC/W P0đ9P$àf70 

kvalifikovaným certifikátem 
netıskněte/ nepodepisujte/ elektronicky archivujte 

Ing. Daniel Jurečka 
ředitel ústavu Jednatel 
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Poskytované služby typu STANDARD - rozsah servisní podpory 

1. Garance programových úprav - 100% kompatibilita S obecně závaznými právními předpisy - stálý vývoj 
a) Garance 100% kompatibility S aktuálními obecně závaznými právními předpisy - Vývoj a údržba software V souvislosti se 

změnami příslušných zákonů, prováděcích vyhlášek či souvisejících závazných výkladů. 

b) Zajistovanı Zakladnıho vy\/oje doplnovanım funkcı programu na zaklade vetsinovych požadavků uživatelů. 

c) Oznámení o změnách, které jsou způsobeny např. změnou obecně závazných právních předpisů a ovlivňují způsob práce S 
programem. 

d) Poskytnutí zaktualizovaných programů V případě změny obecně závazných právních předpisů nejpozději do 2 měsíců 
od doby platnosti změn. 

e) Pravidelné aktualizace software V souvislosti s doplňováním (úpravami) funkcí a číselníků 

f) Forma distribuce: stažením z https:z[WWW.inisoft.cz. 
2. Uživatelská podpora 

a) Helpdesk (dotaz přímo z programu) nebo pomocí e-mailové adresy heIpdesk@inisoft.cz. Garantovaná doba odezvy od 
obdržení dotazu činí V pracovních dnech 24 hodin. 

b) Hot-line (telefonická podpora) V pondělí až pátek (vyjma státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb.) 
od 80° do 160° na pevné lince 485 102 698. 

c) Aktualizace uživatelské dokumentace. 

d) Nárok na vzdálenou podporu (připojení přes vzdálenou plochu operačního systému) dle zvýhodněných smluvních cen. 

3. Datová podpora při haváriích - zásah vzdálenou podporou nejpozději do 3 pracovních dnů 
a) Tato podpora je realizovaná podle z\/ýhodněných smluvních cen. 

4. Datová podpora při haváriích - zásah na pracovišti nejpozději do 10 pracovních dnů 
a) Garantovaný zásah nejpozději do 10 pracovních dnů V případě poškození databáze, narušení integrity dat apod. dle 

zvýhodněných smluvních cen. 

5. Slevy 

a) Na práci a cestovné nad rámec smlouvy (nadstandard) je poskytována sleva oproti standardním cenám Z ceníku. Ceník se 
započítanými slevami je uveden V příloze č. 3 smlouvy. 

6. Garance postoupení licence na jiný subjel‹t 
a) Možnost postoupení licence na jiného uživatele dle standardního ceníku dle bodu 4.5 smlouvy. 

Poskytované služby typu PROFESIONAL - rozsah servisní podpory 
1. Garance programových úprav - 100% kompatibilita S obecně závaznými právními předpisy - stálý vývoj 

a) Garance 100% kompatibility S aktuálními obecně závaznými právními předpisy - \/ývoj a údržba software v souvislosti se 
změnami příslušných zákonů, prováděcích vyhlášek či souvisejících závazných výkladů. 

b) Zajišťování základního vývoje doplňováním funkcí programu na základě většinových požadavků uživatelů. 

c) Oznámení O změnách, které jsou způsobeny např. změnou obecně závazných právních předpisů a ovlivňují způsob práce s 
programem. 

d) Poskytnutí zaktualizovaných programů V případě změny obecně závazných právních předpisů nejpozději do 2 měsíců 
od doby platnosti změn. 

e) Pravidelné aktualizace software V souvislosti s doplňováním (úpravami) funkcí a číselníků 

f) Forma distribuce: stažením Z httQs:zzWWW.inisoft.cz. 
2. Uživatelská podpora 

a) Helpdesk (dotaz přímo Z programu) nebo pomocí e-mailové adresy heIpdesk@inisoft.cz. Garantovaná doba odezvy od 
obdržení dotazu činí V pracovních dnech 24 hodin. 

b) Hot-line (telefonická podpora) V pondělí až pátek (vyjma státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb.) 
od 80° do 160° na pevné lince 485 102 698. 
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c) Aktualizace uživatelské dokumentace. 

d) Nárok na vzdálenou podporu (připojení přes vzdálenou plochu operačního systému) dle z\/ýhodněných smluvních cen. 

Datová podpora při haváriích - zásah vzdálenou podporou nejpozději do 1 pracovního dne 
a) Tato podpora je realizovaná podle zvýhodněných smluvních cen. 

Datová podpora při haváriích - zásah na pracovišti nejpozději do 5 pracovních dnů 
a) Garantovaný zásah nejpozději do 5 pracovních dnů v případě poškození databáze, narušení integrity dat apod. dle 

zvýhodněných smluvních cen. 

Slevy 

a) Na práci a cestovné nad rámec smlouvy (nadstandard) je poskytována sleva oproti standardním cenám Z ceníku. Ceník se 
započítanými slevami je uveden v příloze č. 3 smlouvy. 

Garantovaná Servisní návštěva 1x ročně zdarma 
vv 

a) Garantovaná servisní návsteva 1× ročně v místě instalace softwarového produktu, v případě více licencí v místě 
stanoveném dohodou, v rozsahu 2 hodin (cestovné a práce v ceně služby). Termín bude stanoven po dohodě. Návštěva se 
skládá z: 

- Kontrola funkčnosti softwarových produktů a kontrola správnosti vedení evidencí (před upgrade). 
- Instalace příslušných softwarových produktů nebo upgrade v místě pracoviště objednatele. 
- Proškolení pracovníků - zodpovězení dotazů k softwaro\/ým produktům a příslušné problematice. 

Garance postoupení licence na jiný subjekt 
a) Možnost postoupení licence na jiného uživatele dle standardního ceníku dle bodu 4.5 smlouvy. 
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Vymezení práv a povinností stran s ohledem na zachování mlčenlivosti a důvěrnosti 

ıv UCEL A DEFINICE 
Účelem této přílohy je vymezit a zajistit mlčenlivost ve vztahu k důvěrným informacím a upravit povinnosti dodavatele, 
který může přicházet do styku S osobními údaji, které spravuje objednatel, nebo má k těmto osobním údajům přístup. 
Tato příloha rozvádí a blíže upravuje povinnosti stanovené především V článku 29 Nařízení. 

Pro účely této přílohy důvěrné informace (,,Důvěrné informace") zahrnují: 

a) Veškeré informace jakékoliv povahy týkající se objednatele, k nimž získá dodavatel přístup V rámci komunikace s 
dodavatelem nebo V rámci plnění předmětu této smlouvy, nebo které objednatel dodavateli sdělí, a to pokud se 
nejedná o Veřejně přístupné nebo Všeobecně známé informace; 

b) osobní údaje týkající se především, nikoliv však výlučně, zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, distributorů či jiných 
obchodních partnerů objednatele, nebo jakýchkoliv jiných fyzických osob (souhrnně dále jen „Subjekty údajů") 
zpřístupněné V jakékoli formě objednatelem dodavateli V souvislosti s plněním předmětu této smlou\/y; a 

c) Veškeré dokumenty a Záznamy týkající se objednatele, jeho zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, distributorů či jiných 
obchodních partnerů, Subjektů údajů nebo jakýchkoliv jiných osob poskytnuté dodavateli V souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

PŘEDMĚT 
Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ke všem Důvěrným informacím. S \/ýjimkou případů výslovně stanovených 
touto přílohou bez předchozího písemného souhlasu objednatele dodavatel nesdělí, nevyzradí ani jinak nezpřístupní žádné 
Důvěrné informace třetí osobě; za dodavatele přistupují k Důvěrným informacím pouze vybraní zaměstnanci dodavatele. 
Zpřístupnění Důvěrných informací včetně osobních údajů subdodavatelům dodavatele pro účely plnění předmětu této 
smlouvy upravuje článek 5 této přílohy. Dodavatel také nebude Důvěrné informace jakýmkoli způsobem bez právního 
důvodu nebo V rozporu s pokyny objednatele shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, 
využívat čí sdružovat s jinými informacemi.

v Dodavatel můze V rámci plnění této smlou\/y přistupovat k Důvěrným informacím a na nahodìlé bázi i k osobním údajům 
pouze V rozsahu nezbytném pro řádné splnění povinností uložených objednateli V této smlouvě. 

Pokud dodavatel V rámci plnění této smlouvy přijde do styku s osobními údaji, je povinen tyto osobní údaje chránit V 
souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení a z této přílohy. 

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST DODAVATELE 
Dodavatel je při práci S Důvěrnýml informacemi, zejména V rámci přistupování k osobním údajům povinen postupovat S 
náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo představovat porušení právních předpisů upravujících 
ochranu osobních údajů. 

Dodavatel je povinen se při práci S Důvěrnýml informacemi, zejména V rámci přistupování k osobním údajům řídit 

doloženými pokyny objednatele. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu pokynů, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit pří Vynaložení Veškeré odborné péče. 

Pokud by pokyny objednatele směřovaly k tomu, že by dodavatel měl systematicky zpracovávat osobní údaje ve smyslu 
článku 4 bodu 2) Nařízení, dodavatel smí zpracovávat osobní údaje dle těchto pokynů pouze na základě uzavřené smlou\/y 
O zpracování osobních údajů dle článku 28 Nařízení. 

Jakmile pomine účel, který opravňuje dodavatele pracovat s Důvěrnýml informacemi a přistupovat k osobním údajům, 
zejména V případě zániku této smlouvy, je dodavatel povinen Veškeré Důvěrné informace, jejich kopie, popřípadě jejich 
záznamy Vrátit objednateli, popřípadě na základě instrukcí objednatele tyto Důvěrné informace zničit. Dodavatel si V 
žádném případě nesmí Důvěrné informace ponechat nebo je používat pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy. 
Dodavatel je povinen informovat objednatele o každém případu ztráty či úniku Důvěrných informací včetně osobních 
údajů, neoprávněné manipulace S osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení osobních údajů (dále jen „Porušení 
zabezpečení osobních údajů"), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vzniku Porušení zabezpečení 
osobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže dodavatel mohl O tomto Porušení zabezpečení osobních údajů či i O hrozbě 
vzniku Porušení zabezpečení osobních údajů Vědět při Vynaložení Veškeré odborné péče. Nemohl-li dodavatel zjistit případ 
skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení osobních údajů před uplynutím lhůty dle předchozí Věty tohoto článku, 
informuje dodavatel objednatele nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení osobních 
údajů nebo jeho hrozbě dozví. Dodavatel je i po poskytnutí informace objednateli povinen být maximálně nápomocen při 
řešení Porušení zabezpečení osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a 
zabránění vzniku obdobných situací V budoucnu. 

Informace dle článku 3.5 této přílohy musí přinejmenším obsahovat: 

a) popis povahy daného případu Porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného 
počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů; 
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b) popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení osobních údajů; a 

c) popis přijatých nebo navržených opatření, které mají za cíl vyřešit dané Porušení Zabezpečení osobních údajů, včetně 
případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů. 

ZÁRUKY TEcHNIcKÉHo A ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ ocHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Dodavatel se zavazuje, že S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
práce S Důvěrnými informacemi včetně přístupu k osobním údajům i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům 
pro práva a svobody fyzických osob přijme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Důvěrných 
informací a osobních údajů k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu třetích osob k osobním 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení práce s Důvěrnými informacemi a přístupu k osobním 
údajům. 

Dodavatel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující organizační a technická opatření: 

a) za dodavatele mohou s Důvěrnými informacemi pracovat a k osobním údajům přistupovat pouze vybraní zaměstnanci 
dodavatele, kteří budou poučeni O obsahu této přílohy, především o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně 
Důvěrných informací a osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k 
porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů či této přílohy; 

b) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý 
přístup k osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených zaměstnanců dodavatele; 

c) pokud bude dodavatel výjimečně uchovávat Důvěrné informace ve fyzické podobě, bude tyto uchovávat v náležitě 
zabezpečených objektech a místnostech a v případě uchování písemných dokumentů obsahujících Důvěrné informace 
bude vést řádnou evidenci O pohybu takových písemných dokumentů; 

d) pokud bude dodavatel výjimečně uchovávat Důvěrné informace v elektronické podobě, bude tyto uchovávat na 
zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě 
přístupových kódů či hesel; 

e) pokud bude v souladu S touto přílohou předávat Důvěrné informace jiným osobám, zajistí dálkový přenos těchto 
Důvěrných informací bud' pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného 
přenosu po veřejných sítích; a 

f) zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb, prostřednictvím kterých přistupuje a v 
rámci kterých případně uchovává Důvěrné informace. 

vv Dodavatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajistení ochrany 
Důvěrných informací a osobních údajů. 

sMLuvNÍ PoKuTA
v Za porušení kterékoliv z povinností dodavatele dle této přílohy můze objednatel požadovat po dodavateli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši částky uhrazené ceny za licence k softwarovým produktům ve smyslu odstavce 7.2 smlouvy, nejvýše však 
50.000 Kč. Smluvní pokuta dle předchozí věty je splatná ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného vyrozumění 
dodavatele objednatelem. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není nijak dotčen případný nárok objednatele na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu. Ustanovení o smluvní pokutě přetrvává i v případě zániku účinnosti této smlouvy. 

VÝJIMIKY Z PovINNoSTI ZAcHovÁvAT MLČENLIVOST A ZPŘÍSTUPNĚNÍ DůvĚRNÝcH INFORMACÍ TŘETÍM 
OSOBAM 
Povinnost nezpřístupnit a nevyzradit Důvěrné informace jakékoli třetí osobě neplatí v rozsahu, v jakém mají být Důvěrné 
informace Sděleny v souladu s požadavky právních předpisů nebo na základě oprávněné žádosti Soudu nebo jiného 
správního úřadu s odpovídající kompetencí. Vždy však platí, že pokud dodavateli nebo jiné osobě, které dodavatel Důvěrné 
informace předá, vznikne podle příslušných právních předpisů povinnost jakékoli Důvěrné informace sdělit, uvědomí o tom 
dodavatel neprodleně objednatele a zajistí, že osoba, jíž budou Důvěrné informace Sděleny, si bude vědoma jejich 
důvěrného charakteru. 

Dodavatel je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace dalším subdodavatelům. Dodavatel informuje objednatele O 
subdodavatelích, jejichž služby zamýšlí využít a kterým by z tohoto důvodu měly být zpřístupněny Důvěrné informace a 
poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Subdodavatelů námitky. Dodavatel informuje objednatele 
také o veškerých zamýšlených změnách týkajících se využití Subdodavatelů, kteří vyžadují přístup k Důvěrným informacím, 
nebo jejich nahrazení. Shledá-li objednatel, že je konkrétní subdodavatel schopen zajistit důvěrnost a integritu Důvěrných 
informací včetně osobních údajů, umožní těmto subdodavatelům přístup k Důvěrným informacím. 

Pokud dodavatel zpřístupní Důvěrné informace včetně osobních údajů subdodavateli ve smyslu předchozího článku 5.2 
této přílohy, budou tomuto subdodavateli smlouvou uloženy stejné povinnosti na ochranu Důvěrných informací včetně 
osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této příloze, a to zejména povinnosti související s poskytnutím dostatečných záruk, 
pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření dle článku 4.1 této přílohy. Poruší-li subdodavatel 
své povinnosti týkající se ochrany Důvěrných informací a osobních údajů, odpovídá objednateli za plnění povinností 
dotčeného subdodavatele společně a nerozdílně dodavatel. 
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