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RÁMCOVÁ DOHODA NA ROZVOJ A ROZŠÍŘENÍ MORIS
uzavřená

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Dohoda")

Česká republika - Správa základních registrů
se sídlem: Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
zastoupena: ředitelem Správy základních registrů

dále jen ,,SZR" na straně jedné
č. Dohody SZR: [SZR-1083-58/Ř-2015]

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
lČ, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 266209813/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322
zastoupen: , ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační

technologie, s.p.

dále jen ,,NAKIT" na stran,ě druhé
č. Dohody NAKIT: L Lb M'/ŽGL. /v//ľj t

(dále také společně označováni jako ,,Smluvní strany")

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
1. Vláda České republiky schválila svým usnesením č, 1065, ze dne 21. prosince 2015, založeni

státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p., v návaznosti
na § 3 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů;

2. SZR je dle § 6 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, správním úřadem podřízeným Ministerstvu vnitra ČR, a
správcem informačního systému základních registrů, který zajišt'uje provoz a bezpečnost
informačního systému základních registrů, registru obyvatel a registru práv a povinností;
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3. NAKIT a SZR plní společně cíle v oblasti naplňování kompetencí Ministerstva vnitra České
republiky dané zejména zákonem č. 2/1969 Sb., zákonem č. 365/2000 Sb., v oblasti rozvoje
informačních systémů a rozvoje kritické komunikační infrastruktury a plní další |egis|ativní úkoly
dané jednak novým zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru. SZR je k tomu
zřízeno zákonem č. 111/2009 Sb., a NAKIT byl založen mj. k realizaci těchto činností v rámci
naplňování strategických cílů státu. Konkrétním společným cílem NAKIT a SZR v rámci této
horizontá|ní spolupráce je zajišt'ování veřejných potřeb a veřejného zájmu vybudováním
moris, jako nadstavby základních registrů státu. Informaci o připravované horizontá|ni
spolupráci projednala vláda ČR v části ,,pro informaci" dne 6. června 2018 pod č. j. 450/18;

4. Smluvní strany Dohody jsou subjekty odpovědné za plnění strategických úkolů státu v oblasti
ICT, SZR zejména za provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel a
registru práv a povinností, NAKIT pak za zajišt'ování vybraných služeb informačních a
komunikačních techno|ogií využívaných státní správou a činnosti při provozu a rozvoji kritické
ICT infrastruktury státu, a současně jsou obě Smluvní strany Smlouvy veřejnými zadavateli dle
§ 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZZVZ");

5. Z postaveni Smluvních stran, jakož i z úkolů, které byly Smluvním stranám svěřeny, vyplývá
možnost spolupráce mezi Smluvními stranami v souladu s §12 ZZVZ, neboť' podmínky této
spolupráce jsou v daném případě splněny;

6. Právní vztah založený touto Dohodou se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku a
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i některými dalšími zvláštními
právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k Plnění této Dohody;

7.

8.

9.

Vláda České republiky byla dne 6. 6.2018 informována o spolupráci mezi SZR a NAKIT
navazující na horizontální spolupráci realizovanou k projektu MORIS v roce 2017 za účelem
naplnění strategického směrování k elektronizaci veřejné správy vyplývající z novelizovaného
zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru, zákona Č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, které byly schváleny
v průběhu druhé poloviny roku 2017;

Mezi SZR a NAKIT je uzavřena Rámcová dohoda na realizaci horizontální spolupráce při
realizaci projektu "Modulární registr pro informační systémy" ze dne 2. 10.2017. SZR a NAKIT
prohlašujI, že hodlají navázat na tuto horizontální spolupráci (na základě dohody z 2. 10.2017),
a to rozšÍřením MORIS specifikovaným dále.

SZR a NAKIT prohlašují, že disponují technickými, ekonomickými i personálními předpoklady
pro řádné plnění dle této Dohody.

S ohledem na výše uvedené uzavÍrajÍ Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu na
realizaci horizontální spolupráce.
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Při výkladu obsahu Dohody nebo Dňčí smlouvy budou pojmy použité v Dohodě nebo v Dňčí smlouvě
vykládány v souladu s přílohou č. 4. Definice některých dalších pojmů a zkratek jsou obsaženy dále v textu
Dohody a jejích přílohách, případně též v Dňčích smlouvách.

1. Předmět a účel Dohody

1.1 Předmětem této Dohody je stanovení podmínek pro realizaci horizontální spolupráce za účelem
realizace rozšíření projektu MORIS prostřednictvím nových funkcionalit a to:

a) vybudování mezinárodní brány (elDAS GT\N),
b) evidence vydaných prostředků, rozvoj Národního bodu (NIA),
C) dobudováni národního bodu dle legislativnich změn ČR,
d) implementace kybernetické bezpečnosti,
e) monitoring/Reporting pro provoz/PROBE dle písm. a)-d) výše.

(dále společně jen ,,Plnění" nebo ,,DÍIČÍ plnění").

1.2

1.3

1.4

Plnění bude realizováno prostřednictvím Dňčích smluv a tato Dohoda stanovuje podmínky pro
realizaci těchto dňčích smluv.

SZR se zavazuje vyvíjet veškerou nezbytnou činnost, jíž se bude podílet na Plnění dodaného
NAKIT na základě této Dohody, zejména pak:
a) bude zajišt'ovat odborné vedení projektu, tedy koordinaci svých interních a externích kapacit

a součinnost lidských a technologických zdrojů, ve prospěch PlněnI;
b) bude zajišt'ovat prostřednictvím svých architektů služby kompletní dokumentace

současných služeb informačního systému základních registrů (dále také jen ,,ISZR"),
nutných ke správné budoucí funkci MORIS včetně nových funkcionalit, které jsou
předmětem této Dohody (,,nové funkcionality");

C) prostřednictvím svých architektů a analytiků se bude podílet na testování dňčích funkcionalit
MORIS;

d) bude zajišt'ovat správu vazeb na ostatní informační systémy eGovernmentu ČR
(CzechPOlNT apod.), které mají přímou souvislost s budoucím fungováním MORIS;

e) bude se podílet na zajištěni plného pokrytí dostatečné servisní úrovně pro MORIS;
f) bude se podílet na zajištění řízení údržby a rozvoje nových služeb ISZR, které jsou

integrálni součástí MORIS včetně nových funkcionalit;
g) bude zajišt'ovat tvorbu infrastruktury pro účely MORIS (včetně nových funkcionalit) a trvalé

funkce - správy a rozvoje ostatních vazeb na is (zejm. iszr).

Plnění bude realizováno na základě Dňčích smluv, jak je tento pojem definován niže v článku
3. odst. 3.1 Dohody, uzavíraných mezi SZR na straně jedné a nakit na straně druhé.

SZR se zavazuje řádně dodané Dňčí plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu způsobem
v Dohodě definovaným, nebude-li v Dňčí smlouvě uvedeno jinak.
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1.5 Plnění je rámcově specifikováno v příloze č. 1 této Dohody.

1.6 Účelem této Dohody je spolupráce NAKIT a SZR za účelem zajišt'ování veřejných potřeb a
veřejného zájmu vybudováním MORIS jako nadstavby základních registrů státu.

2. Doba a místo plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílčí plnění a/nebo jeho část, bude dodáno v termínu uvedeném
v Dňčí smlouvě.

2.2

2.3

NestanovI-li Dňčí smlouva jinak, je místem plnění, s ohledem na charakter Dňčích plnění, celá
Česká republika.

Veškeré písemné výstupy související s Dňčím plněním a/nebo její částí, bude NAKIT předávat
SZR na adrese uvedené v záhlaví této Dohody, není-li v Dňčí smlouvě uvedeno jinak.

3. Dňčí smlouvy a postup jejich uzavření

3.1

3.2

3.3

Dílčí smlouva představuje Dňčí plnění z rámce sjednaného touto Dohodou (dále jen ,,Dílčí
smlouva") a současně je fakturačním milníkem, nestanoví-li Dňči smlouva jinak.

SZR je povinna vyzvat NAKIT k předložení nabídky na dodání specifikovaného rozsahu Dňčiho
plnění (dále jen ,,výzva"). SZR ve výzvě uvede zejména detailní technickou specifikaci Dňčího
plnění, požadovaný termín a místo jeho dodáni a způsob, místo a lhůtu pro podání nabídky
NAKIT, přičemž lhůta nesmí být kratší než deset (IQ) pracovních dní po doručení výzvy NAKIT.
Součásti výzvy bude návrh Dňčí smlouvy nebo základních obchodních podmínek pro účely
jednání o podobě konkrétni Dňčí smlouvy ve smyslu odstavce 3.5 této Dohody.

Dňčí smlouva bude zejména, nikoliv však výlučně, obsahovat nás|edujicí náležitosti:
a) detailní technická specifikace Dňčího plnění,
b) místo a termín Dílčího plnění, popřípadě harmonogram Dňčího plnění nebo jeho části,
C) cenu a platební podmínky,
d) odpovědnost za vady, záruky,
e) autorská práva, vlastnická práva,
f) případné další požadavky na součinnost,
g) sankční ujednání.

NAKIT je oprávněna doručit SZR ve lhůtě stanovené ve výzvě svou nabídku sp|ňující náležitosti
výzvy (dále jen ,,Nabídka") nebo do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy písemně
požádat SZR o prod|ouženi lhůty pro předloženi Nabídky nebo zahájit s Objednatelem jednání
o podobě konkrétní DÍ|ČÍ smlouvy dle návrhu obchodních podmínek Objednatele uvedených ve
výzvě podle ČI. 3 odst. 3.2 Smlouvy. SZR je povinna žádosti o prodloužení lhůty k předložení
Nabídky vyhovět, avšak pouze jednou. Opětovné prod|oužení lhůty pro předložení Nabídky na
žádost NAKIT je na uvážení SZR. Nabídka NAKIT nesmí být v rozporu s touto Dohodou a
výzvou.
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3.4

3.5

K uzavřeni Dňčí smlouvy dochází k okamžiku podpisu Dílčí smlouvy oběma Smluvními
stranami, přičemž práva a povinnosti dle takto uzavřené Dňčí smlouvy odpovídajÍ v celém
rozsahu právům a povinnostem stanoveným touto Dohodou, není-li v DHČI smlouvě uvedeno
jinak, a to i po skončení účinnosti této Dohody z důvodů uvedených v ČI. 10 Dohody. V případě
rozporu mezi Dohodou a Dňčí smlouvou má přednost ustanovení Dňčí smlouvy.

Bude-li předmětem Dílčí smlouvy a/nebo její součástí v poskytování služeb, Smluvní strany se
dohodly, že Dňčí smlouva může být uzavřena s přihlédnutím k zamýšlenému způsobu
poskytování služeb na časové období, po které mají být služby na základě Dňčí smlouvy
poskytovány.

4. Cena

4.1

4.2

4.3

Celková cena Plnění na základě této Dohody činí maximálně 185 000 000,-KČ (slovy sto
osmdesátpět miliónů korun českých) bez dph. K ceně bude připočtena DPH dle daňových
předpisů platných k datu uskutečněni zdanitelného plnění (dále jen ,,DUZP"). Cena uvedená ve
větě první je nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady NAKIT související
s plněním Dohody a Dílčích smluv. Cena Plnění je blíže specifikována v příloze č. 1 Dohody.

Skutečná cena Dňčího plnění bude účtována ve výši dle skutečně dodaného Dílčího plnění.

Dojde-li ke změně sazby DPH, bude DPH účtována podle právních předpisů platných v době
uskutečnění zdanitelného plnění. Takováto změna ceny není důvodem k uzavřeni dodatku k
Dohodě.

5. Platební podmínky

5.1

5.2

5.3

5.4

Cena za Dňčí plnění a/nebo jeho část, dodaného na základě příslušné Dílčí smlouvy bude SZR
uhrazena na základě daňového dokladu (dále také jen ,,faktura"). Právo na vystavení faktury a
na zaplacení ceny Dňčího plněni a/nebo jeho části, vzniká NAKIT na základě písemné
akceptace Dňčího plnění a/nebo jeho části SZR dle ČI. 6 Dohody (dále jen ,,akceptační
protokol").

Faktury budou zasílány na kontaktní adresu SZR, uvedenou v záhlaví Dohody, ve formě
uvedené v ČI. 12 odst. 12.6 Dohody.

Faktury musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanoveni § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obchodních
listin dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a musí v nich být uvedeno číslo Dohody SZR. Faktury budou doloženy akceptačním
protokolem vyhotoveným v souladu s ČI. 6 Dohody.

Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručeni SZR. Za den
úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky ve prospěch účtu NAKIT. Pokud bude
faktura doručena v období mezi 16. prosincem kalendářnIho roku a 28. únorem nás|edujícího
kalendářního roku Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury činí 60 kalendářních dní ode
dne jejího prokazatelného doručeni SZR.
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5.5 SZR si vyhrazuje právo vrátit bez zaplaceni fakturu, která není vystavena v souladu s touto
Dohodou a jejími přílohami, případně též příslušnou Dňčí smlouvou, a to do 10 kalendářních
dnů ode dne doručení faktury SZR. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti.
Po opravě faktury SZR běží nová lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů, resp. 60 kalendářních
dnů v případě faktur, u kterých Smluvní strany dle ČI. 5 odst. 5.4 Dohody stanovily delší
splatnost, ode dne prokazatelného doručení opravené faktury SZR.

5.6 Veškeré platby podle Dohody nebo Dňčích smluv budou probíhat výlučně bezhotovostním
převodem v české měně. V jjřípadě, že v České republice dojde k zavedeni Eura (dále jen
,,EUR") jakožto úřední měny Ceské republiky, bude proveden přepočet ceny na EUR, a to podle
úředně stanoveného poměru české měny k EUR. Veškeré platby za plnění Dohody nebo Dílčích
smluv budou ode dne zavedeni EUR, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v
EUR.

6. Předání a převzetí, akceptace

6.1

6.2

6.3

6.4

Předáni a převzetí Dňčiho plnění a/nebo jeho části probíhá na základě akceptační procedury.

Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného dodání Dňčího plnění a/nebo jeho části touto
Dohodou, příslušnou Dňči smlouvou a jejími přílohami. O průběhu a výsledku akceptační
procedury sepIšI Smluvní strany akceptační protokol.

Řádným dodáním Dňčího plnění dle této Dohody se rozumí podpis akceptačního protokolu
s výrokem ,,splňuje" oběma Smluvními stranami. Takto podepsaný akceptační protokol je
podmínkou pro vznik oprávnění NAKIT vystavit fakturu za poskytnuti přís|ušného Dňčiho plnění
a/nebo jeho část podle ČI. 5 odst. 5.1 této Dohody. Akceptační procedura s jiným akceptačním
výrokem než dle věty první tohoto odstavce bude opakována.

Základní akceptační kritéria, včetně akceptační procedury jsou nedIlnou součásti přílohy č. 2 -
Metodika řízení Projektu. Vzor akceptačního protokolu a výkazu práce tvoří přílohu č. 3 této
Dohody. Smluvní strany jsou oprávněné nad rámec přílohy č. 2 Dohody, s ohledem na charakter
Dňčiho plnění, Dňčí smlouvou sjednat další podmínky akceptační procedury. V případě rozporu
mezi ujednáním v DIlčí smlouvě a zněním přílohy č. 2 platí to, co bylo Smluvními stranami
sjednáno Dňčí smlouvou.

7. ŘIdkI výbor

7.1

7.2

7.3

7.4

ŘídÍcÍ výbor Projektu (dále jen ,,ŘV") je nejvyšším kolektivním, strategickým a koordinačním
orgánem Projektu ustanoveným touto Dohodou. ŘV je oprávněn rozhodovat pouze
v záležitostech výslovně mu svěřenými touto Dohodou nebo přIlohami této Dohody.

ŘV je tvořen 5 členy, z nichž každý má jeden hlas.

Pro schváleni usnesení ŘÍdÍcÍho výboru se vyžaduje souhlas nadpo|oviční většiny všech jeho
členů.

NAKIT a SZR jmenuji členy ŘV a jejich náhradníky. Dva členy a náhradníky ŘV jmenuje a
odvolává NAKIT a dva SZR. NAKIT a SZR se také společně dohodli, že pátým členem ŘV je
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7.5

7.6

ředitel odboru hlavního architekta na Ministerstvu Vnitra ČR. jmenovánÍ/odvo|ání člena ŘV je
účinné dnem doručeni písemného jmenování/odvo|ánÍ podepsaného osobou oprávněnou
jednat za SZR či NAKIT druhé Smluvní straně.

jednání ŘV může svolat každý jeho člen. Jednání ŘV řídí jeho předseda, kterým je Ředitel
Projektu.

Členství v ŘV je zastupitelné. Při neúčasti člena ŘV jej může zastoupit jen jmenovaný
náhradník. Předseda ŘV může v době své nepřítomnosti zmocnit písemným pověřením jiného
člena ŘV k svému zastupování při řIzenI jednání ŘV.

8. Součinnost

8.1

8.2

9.1

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost nezbytnou pro
řádné plnění Dohody a Dílčích smluv. Smluvní strany jsou povinny informovat bezodkladně
druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro
řádné plnění.

V případě prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti není
oprávněná Smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků podle Dohody a/nebo Dňčí
smlouvy a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlení povinné Smluvní strany prod|užují:
to neplatí v případech, kdy prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany povinné Smluvní strany
bylo vyvoláno v přímé příčinné souvislosti s prokazatelným neposkytnutím součinnosti nebo
prodlením ze strany oprávněné. SZR je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi
vyplývajickni ze smluvního vztahu, nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne
součinnost nutnou k tomu, aby NAKIT mohla splnit svůj závazek. NAKIT je v prodlení, jestliže
v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smluvního vztahu, nepředá řádné a bezvadné
plněni nebo neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby SZR mohla splnit svůj závazek.

9. Zpracování osobních údajů

Pokud řádné poskytováni Plnění vyžaduje zpracováni osobních údajů zaměstnanců SZR,
a/nebo třetích stran Úenž pro potřeby této Dohody vystupuje jako správce), budou osobní údaje
zaměstnanců SZR nakit (jenž pro potřeby této Dohody vystupuje jako zpracovatel)
zpracovány v rozsahu:

" jméno, přÍjmení a titul,
" e-mailová adresa
" telefonní číslo

9.2

9.3

Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich
shromažd'ování, ukládáni na nosiče informací, používánI, třÍdění nebo kombinováni, blokování
a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro
zajištění řádného poskytování Plnění.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Plnění. Ukončením této Dohody a/nebo
Dílčí smlouvy nezanikají povinnosti NAKIT týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až
do okamžiku jejich protoko|ární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.
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na základě této Dohody je již
nákladů spojených s plněním

SZR prohlašuje, že tyto osobní údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto
osobní údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.

SZR je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným,
transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použiti jasných a
jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen ,,NařIzení") ve spojení s právními předpisy
upravujíchni problematiku zpracování osobních údajů.

9.7 NAKIT je při zpracování osobních údajů povinen:
a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího

konkrétního nebo obecného písemného povoleni SZR;

b) uložit dalšímu zpracovateli na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů,
jaké jsou uvedeny v tomto článku této Dohody;

C) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů SZR, včetně v otázkách
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

d) zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby
se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

e) přijmout všechna vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečeni
osobních údajů odpovÍdající danému riziku, případně včetně:

" pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

" schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů
a služeb zpracováni;

" schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických
či technických incidentů;

" procesu pravidelného testování, posuzování a hodnoceni účinnosti zavedených
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

f) zohledňovat povahu zpracováni osobních údajů a být szr nápomocen pro splnění SZR
povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších
povinností ve smyslu NařÍzení;

g) být szr nápomocen při zajišt'ování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení,
a to při zohledněni povahy zpracováni a informaci, jež má k dispozici;

h) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze
oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajÍcÍm oprávnění
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těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto
osoby;

i) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu
NAKIT stanoveném;

j) po skončení této Dohody a/nebo Dňčí smlouvy bud' vymazat nebo protokolárně odevzdat SZR
nebo nově pověřenému zpracovateli dle pokynů SZR všechny osobní údaje zpracované po
dobu poskytování Plnění;

k) na žádost SZR kdykoliv poskytnout SZR veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly
splněny povinnosti stanovené v ČI. 9 odst. 9.7 Smlouvy, a kdykoliv umožnit provedení auditu
či inspekce prováděné SZR nebo jiným auditorem, kterého SZR pověřil, a k těmto auditům
přispět.

9.8 NAKIT a SZR jsou v rámci vzájemné spolupráce při zpracování osobních údajů povinni:

a) vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve
smyslu Nařízení;

b) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu
osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

c) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku;

d) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a dalšími právními předpisy upravujíchni
problematiku zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování
osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez
potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat si v této souvislosti
nezbytnou součinnost.

9.9 SZR se zavazuje nesdělovat nikomu informace souvÍsejÍcÍ s bezpečnostní ochranou NAKIT
spojenou s poskytováním Plnění a systémem komplexní ochrany objektů nakit, které by se
v souvislosti s touto spolupráci dozvěděl.

10. Ustanovení o vzniku a zániku Dohody a Däčích smluv

10.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění Dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6.2022.

10.3 Dohodu a/nebo Dňčí smlouvy lze předčasně ukončit písemnou dohodou Smluvních stran,
přičemž účinky ukončení Dohody a/nebo Dílčí smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému
v takové dohodě; nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke
dni účinnosti takové dohody.

10.4 SZR je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že
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a) vůči majetku NAKIT probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o ljpadku,
pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenčni návrh na NAKIT byl zamítnut proto, že majetek NAKIT nepostačuje k ljhradě
nákladů inso|venčniho řízení;

C) NAKIT vstoupí do likvidace;
d) NAKIT pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro prováděni činností,

k nimž se podle Dohody nebo Dňčí smlouvy zavazuje;
e) NAKIT nedodrží při plnění Dohody nebo Dňčí smlouvy relevantní právní předpisy, technické

normy, dokumentaci schválenou SZR nebo podmínky rozhodnutí orgánů státní správy či
samosprávy;

f) NAKIT bude v prodlení se splněním své povinnosti, které bude znamenat podstatné
porušení jeho smluvní povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude SZR písemně
upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

10.5 NAKIT je oprávněn od této Dohody odstoupit v případě, že:

a) SZR je v prodlení se zaplacením splatné faktury po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
pokud SZR nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, kterou mu
k tomu NAKIT poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato dodatečná
lhůta nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů od doručení takové výzvy SZR;

b) trvá-li SZR na poskytnutí Dňčího plnění a/nebo jeho části nevhodným příkazem, pokynem
či podkladem a NAKIT na nevhodnost takového příkazu, pokynu či podkladu SZR včas
písemně upozornila.

11. Kontaktní osoby

11.1 Kontaktní osoby pro jednání ve věcech smluvních a technických jsou

a) za SZR ve věcech smluvních mimo podpisu smlouvy:

b) za SZR ve věcech technických:

C) za NAKIT ve věcech smluvních:
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d) za NAKIT ve věcech technických:

11.2 Obě Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby uvedené v tomto
článku Dohody bez nutnosti uzavřeni dodatku k Dohodě, přičemž změna je účinná doručením
písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně.

12. Prohlášení NAKIT

12.1 NAKIT tímto prohlašuje, že ke dni uzavření Dohody:

a) vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch zakladatele státního podniku, tj.
Ministerstva vnitra České republiky, spočÍvajÍcÍ zejména v poskytování vybraných služeb
informačních a komunikačních techno|ogií;

b) NAKIT je právně způsobilý k uzavření Dohody a k realizaci Plnění zamýšleného Dohodou, a
to za podmínek dle Dohody, a že osoby podepisující Dohody jménem nebo za NAKIT jsou k
tomuto řádně oprávněny;

c) NAKIT není v platební neschopnosti a podle nejlepšIho vědomí NAKIT neprobíhají žádná
řÍzenj týkající se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku NAKIT nebo jeho části nebo jiná
řizení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Insolvenční zákon") včetně srrňrčího řízení, inso|venčního
řIzení nebo ujednání s věřiteli ve vztahu k likvidaci, exekuci, prodeji závodu nebo části závodu
nebo jiné řIzenI o úpadku ve vztahu k NAKIT a podle nejlepšího vědomí NAKIT nebyly
podniknuty žádné kroky k vynucení jakéhokoliv zajištění majetku NAKIT a nedošlo k žádné
události, která by zakládala právo takové zajištění vynucovat.

12.2 NAKIT se zavazuje vyvinout úsilí, které lze spravedlivě požadovat, pro to, aby prohlášení NAKIT
dle Dohody zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti této Dohody. SZR je
oprávněna v Dohodě prohlašované skutečnosti ze strany NAKIT nezávisle ověřit a/nebo
požádat NAKIT, aby zdarma poskytla SZR doklad potvrzujÍcÍ tvrzené skutečnosti.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s Dohodou
a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo
dosaženo účelu Dohody, zejména učinit veškerá právní jednání a jiné úkony k tomu nezbytné.
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13.2 Dohoda obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu Smluvních stran o vzájemných právech
a povinnostech upravených Dohodou.

13.3 Právní vztahy výslovně neupravené Dohodou nebo Dňčími smlouvami se řídí relevantními
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

13.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, není-li stanoveno jinak.

13.5 Všechny spory, které vzniknou z Dohody nebo v souvislosti s ni a které se nepodaří vyřešit
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

13.6 Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti se Dohodou či na jejím
základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesňatelem či odesílatelem pověřeným
provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost
doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele
poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předáni
nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované
písemnosti. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo
jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednajÍcÍ osoby ve
smyslu § 562 občanského zákoníku. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní
nastávají účinky doručení okamžikem přijeti doručované písemnosti adresátem od poštovního
doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní
adresované Smluvní straně Dohody je třeba adresovat vždy na adresu Smluvní strany
uvedenou v Dohodě. Tato doručovací adresa Smluvní strany může být změněna pouze
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních
zásilek než pÍsemností platí toto ustanovení této Dohody obdobně.

13.7 Dohoda a/nebo Dňčí smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné
formě v podobě dodatků k této Dohodě a/nebo Dílči smlouvě, přičemž taková změna Dohody
a/nebo Dňčí smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v tomto dodatku. Nebude-li
takovýto okamžik stanoven, pak změna Dohody a/nebo DAČI smlouvy bude účinná ke dni
uzavření tohoto dodatku, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

13.8 Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden
stejnopis.

13.9 Nedílnou součást Dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rámcová specifikace Plnění
Příloha č. 2 - Metodika projektového řIzení
Příloha č. 3 - Vzor Akceptačního protokolu a výkazu
Příloha č. 4 - Definice některých pojmů a zkratek
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V Praze dn" 3 1 -07- 2018

ředitel
Správy kladních registrů
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