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SERVISNÍ SMLOUVA č. VZ/2019/3/07-SS
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dálejen „NOZ'V

(toto servisnísmlouva dále téžjen „Smlouvo'l

ı. sMLqÍsrnANY

Jméno:

Sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní Spojení (číslo účtu):
kontaktní osoba objednatele ve věcec
zdenekJorenc zzszk.cz , 577 056 945

dále jen „Objednoteľj

Jméno:
sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlı'n
JUDr. Josef Valenta, ředitel
62182137
C262182137
1400012339/0800 Česká spořitelna a.s.

h technických dle Smlouvy je: Ing. Zdeněk Lorenc,

vľrkovıcc ıT soLUnoNs a.s.
Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou
představenstva
Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva
28606582
(3228606582

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 4312807389/0800e-mail: itsolutions(fvvitkovicecomtel: +420 596 663 111
fax: +420 596 663 112
ID datové schránky: xrsqw3
kontaktní osoba poskytovatele ve věcech technických dle Smlouvy je: Ing. Nikola Novek,nłggwekgfi'vitkovicecom. 608 461 62
(dále jen „Poskytovatel'j
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Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „Smluvnístrany“

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. NOZ tuto Smlouvu.



ıı. úvoDNi usTANOvENí

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řüem' veřejné zakázky')
veřejné zakázky s názvem „ZZS ZK - servisní podpora pro informační systém řízenízdravotních
služeb", zn. Zadavatele VZ/2019/3/07. Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v
souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou podanou Poskytovatelem do
Řízení veřejné zakázky.

ııı. PŘEDMĚr sMLouvv

Poskytovatel se zavazuje poskytovat na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dále specifikované
servisní Služby a Objednatel Se zavazuje zaplatit za řádně a včasné poskytnuté servisní služby
sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-Ii Poskytovatel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „ZODPH") hradit DPH.

Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených ve Smlouvě poskytovat Objednateli servisní
služby vztahující se k informačnímu systému řízení zdravotních služeb Objednatele (dále též jen
„Dí|o"j, přičemž Popis současného stavu předmětu servisních služeb a technické podpory
vymezující oblasti, které budou předmětem servisních služeb a technické podpory, je uveden
vpříloze č. 2 této smlouvy. Servisní služby jsou dále specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy.
Kategorizace servisních služeb dle Smlouvy ve vztahu k Dílu je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
Veškeré servisni služby poskytované na základě Smlouvy jsou dále označovány také jako
„Servisní služby".

Servisní Služby budou prováděny v následujících kategoriích:
0 Maintenance
0 Servisní pohotovost;
0 Technická podpora - Řešení incidentů;

Specifikace jednotlivých kategorií a rozsah jednotlivých Servisních služeb v nich poskytovaných
jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy.

Pro zajištění plnohodnotného plnění předmětu díla si objednatel zajistí platnou technickou
podporu pro podporovaný software a servisovaný hardware z důvodu zajištění přístupu
kservisním databázím a aktuálním záplatám. U zařízení, u kterých nemá koncový zákazník
zakoupenou technickou podporu od výrobce na hardware a Software, hradí Objednatel veškeré
náklady Spojené s pořízením vadných dílů a upgrade software. Poskytovatel vrámci plnění
předmětu této smlouvy zajistí instalaci, konfiguraci, případně provedení změn v konfiguraci
podporovaného softwaru a servisovaného hardwaru.

ıv. PosKvTovÁNÍ sERvısNícı-ı sLužEa
Servisní služby mohou být prováděny vzdálenou Správou nebo přímo příjezdem pracovníka
Poskytovatele na místo plnění. Servisní služby se vážou na ty oblasti Díla, které jsou
Specifikované v příloze č. 2 Smlouvy.

V rámci poskytování Servisních služeb v kategorii řešení incidentů je Poskytovatel povinen řešit
incidenty týkající se Díla (dále jen „Incidenty“j a v kategorii technická podpora je Poskytovatel
povinen realizovat požadavky Objednatele týkající se Díla (dále jen „Požadavky“ nebo „REQ") za
podmínek sjednaných Smlouvou a její přílohou č. 1.



Poskytovatel je povinen po celou dobu účinnosti Smlouvy v případě poruchy IS provádět obnovuprovozu IS včetně načtení dat ze zálohy potřebných pro řádný chod IS.

Poskytovatel je povinen udržovat servisní pohotovost v režimu 24/7/365 (tj. non stop) tak, žePoskytovatel bude disponovat potřebným množstvím pracovníků s odpovídající kvalifikací tak,aby byl schopný garantovat časové lhůty stanovené v příloze č. 1 Smlouvy.

Poskytovatel je povinen při poskytování Servisních služeb dodržovat reakční dobu (dále jen„Reakční doba" nebo „Reakce“) a dobu vyřešení Incidentu nebo Požadavku (dále jen „Dobavyřešení“). Specifikace Reakční doby a Doby vyřešení je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Kategorizace Incidentů, Reakční doby na jednotlivé kategorie Incidentů a Doby vyřešeníjednotlivých kategorií Incidentů a Reakční doby a Doby vyřešení Požadavků jsou uvedenyv příloze č. 1 Smlouvy a jsou pro Poskytovatele závazné.

O povaze oznámeného Incidentu a jeho Zařazení do příslušné kategorie rozhoduje Objednatelpo projednání S Poskytovatelem. Objednatel kategorii Incidentu uvede v oznámení dleustanovení v Příloze 1 této Smlouvy. Kategorizace jednotlivých lncidentů je podrobně popsánav Příloze č. 1 této Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje vždy po přijetí oznámení dle ustanovení vPříloze 1 této Smlouvypísemně potvrdit přijetí tohoto oznámení Objednateli a zároveň Objednateli sdělit osobuodpovědnou za odstranění oznámeného Incidentu spolu s jejími kontaktními údaji.

Oznamovat incidenty a činit výzvy dle ustanovení toho článku jsou oprávněni zaměstnanciObjednatele.

v. cENA sERvısNicH sLužEa

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytování Servisních služeb dle Smlouvysmluvní cenu uvedenou v následujícítabulce:

ıÍ "Ň Cena vKč bez DPH za jeden
_* 7_ měsíc Ätj. Za šedesát měsíců

Pausa'm Cena za p°skˇt°ˇaní 440.000,- Kč bez DPH l 26.4OO.OOO,- Kč bez DPHS_ervisních služeb J

Cena Servisních služeb zahrnuje veškeré nákladyı jež mohou Poskytovateli v souvislosti sposkytováním Servisních služeb vzniknout, zejm. cestovní výdaje a náklady na softwarové ahardwarové vybavení. Za poskytování služeb tak Poskytovatel kromě shora uvedené ceny nemánárok na žádné další finanční plnění, není-li výslovně sjednáno jinak.

Ceny uvedené v tomto článku jsou uvedeny bez DPH.

K ceně plnění bude připočtena DPH v příslušné výší dle platných právních předpisů účinnýchv okamžiku poskytování Servisních služeb.

Cena v Kč bez DPH za S letí



vı. FAKTURAcE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za poskytování Servisních Služeb se Objednatel zavazuje platit vždy na základě faktury (dále
jen „Faktura") vystavené Poskytovatelem vždy po uplynutí kalendářního měsíce.

Cena za poskytování Servisních služeb je splatná vždy do 30 kalendářních dnů od doručení
Faktury Objednateli.

Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

Faktura vystavená Poskytovatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 ZoDPH,
v případě, že Poskytovatel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu
dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura vystavená
Poskytovatelem musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského Zákoníku.

Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnutých
příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost
Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Poskytovateli k provedení opravy
S vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové Faktury.

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny Servisních služeb a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které Je Poskytovatelem používáno pro ekonomickou činnost, je Dbjednatel oprávněn
uhradit cenu Servisních služeb, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Poskytovatelem
používán pro ekonomickou činnost.

Pokud se po dobu účinnosti Smlouvy Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 109 odst. 3 ZoDPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je
považována za uhrazení příslušné části ceny Servisnich služeb rovnající se výši DPH fakturované
Poskytovatelem.

VII. Sankce týkající se Servisních Služeb

Dostane-li se Poskytovatel do prodlení s plněním Svých povinností vyplývajících z této Smlouvy,

je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každou

započatou hodinu prodlení v Reakční době a / nebo v Době vyřešení v případech, kdy je Reakční
doba nebo Doba vyřešení v příloze č. 1 této Smlouvy stanovena v hodinách.

Dostane-li se Poskytovatel do prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z této Smlouvy,
je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý
započatý den prodlení v Reakční době a / nebo v Době vyřešení v případech, kdy je Reakční doba
nebo Doba vyřešení v příloze č. 1 této Smlouvy stanovena ve dnech.

Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné

výzvy Objednatele Pos kytovateli, přičemž jakákoliv smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná
vždy na účet Objednatele. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na



splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Zaplaoením smluvní pokuty není dotčeno právo
Objednatele na náhradu škody.

Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za prodlení s úhradou faktury, oprávněně vystavené
po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené Objednateli, úrok z prodlení ve
výši stanovené nařízením vlády ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to
z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Doba a místo plnění
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel bude poskytovat plnění podle této smlouvy v době
0d 9.2.2020 do 8.2.2025.

Změna termínů poskytování služeb dle smlouvy je možná pouze na základě schválení
objednatelem za podmínek stanovených v Smlouvě provedeného písemnou formou v listinné
podobě.

Smluvní strany se dohodly, že celková doba poskytování plnění stanovena' Smlouvou je
konečná.

Místem plnění jsou
0 sídlo Objednatele,
0 výjezdové základny Objednatele,
o vozidla Objednatele.

IX. Odstoupení od Smlouvy, výpověď
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Poskytovatel naplní některý
z následujících důvodů tím, že:

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
b) vstoupí do likvidace;
c) přerušil (zastavil) plnění v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění plnění

způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu plnění;
d) je v prodlení s prováděním plnění nebo jeho některé částí;
e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinností z této Smlouvy řádně a včas;
f) přes písemnou výzvu k nápravě Opakované neplní nebo opakovaně porušuje jinou povlnnost

danou mu touto Smlouvou.

Shora uvedené důvody jsou považovány za podstatné porušení této Smlouvy.

Za podstatné porušení této Smlouvy, pro které je Poskytovatel oprávněn odstoupit od této
Smlouvy, se považuje zejména to, jestliže je Objednatel i přes urgenci Poskytovatelé v prodlení
S úhradou faktury trvající déle než třicet dnů od této urgence.
Za podstatné porušeníSmlouvy, pro které je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy se
dále považuje to, jestliže Poskytovatel i přes písemné upozornění (výtku) Objednatele zajišťuje
(provádí) Servisní služby v rozporu s parametry uvedenými v této Smlouvě po dobu delší než dva
týdny.



Objednatel je oprávněn vypovêdět Zajišťování (provádění) Servisních služeb Poskytovatelem i
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí šest měsíců azačíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli. Výpověď musí být písemná.

X. Společná ustanovení o Servisních Službách
Poskytovatel Se zavazuje respektovat a dodržovat pokyny Objednatele.

Objednatel Se zavazuje. že bude maximálně spolupracovat se Poskytovatelem na řešení a
předcházení problémům, tj. umožní přístup k Systému, bude dodržovat pokyny Poskytovatele
apod.

Objednatel se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu veškerou nutnou
součinnost potřebnou pro řádné poskytování Servisních Služeb podle této Smlouvy. Objednatel
je povinen informovat Poskytovatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být
důležité pro plněníServisních Služeb.

Pokud Objednatel neposkytne součinnost definovanou v předchozím odstavci, má Poskytovatel
právo požadovat od Objednatele posunutí stanovených termínů o čas, po který nemohl
Poskytovatel pracovat na plnění Servisních Služeb. Objednatel je povinen takovému požadavku
vyhovět.

Objednatel Se zavazuje, že Zajistí vzdálený přístup Poskytovatelí k serverům infrastruktury
výhradně pro účely poskytování Servisních Služeb podle této Smlouvy.

V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména:
(i) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiñovalo plnění

Poskytovatele;
(ii) dočasně nebo trvale mimořádně nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na vůli dle § 2913 OZ apod.,
která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny poskytování Servisních Služeb, má Poskytovatel
povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5)
kalendářních dnů od Okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Poskytovatel Objednatele
vtéto pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva
Poskytovatele, která Se ke vzniku příslušné překážky váží, zejména Poskytovatel nebude mít
právo na jakékoli posunutí stanovených termínů poskytování Servisních Služeb.

Poskytovatel odpovídá Za kvalitu, všeobecnou a Odbornou správnost poskytované činnosti
(Servisních služeb).

Xi. Komunikace smluvních stran
Smluvní strany komunikují navzájem písemně (např. i ve formě emailu) prostřednictvím
kontaktních osob uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy či webové adresy HelpDeSku, pokud
není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce. Smluvní Strany komunikují
navzájem prostřednictvím svých kontaktních osob zejména v těch případech, u nichž je to v této
Smlouvě výslovně uvedeno, a dále např. vtakových záležitostech, u nichž to vyplývá z povahy



úkonu (např. v případě Oznámení skutečností, které brání smluvní straně ve splnění smluvních
povinností, nebo vpřlpadech oznamování vad, vpñ'padech týkajících se pravidelně údržby,
servisní pohotovosti, technické podpory, či v případech technických pokynů k plnění Smlouvy).

Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje
uvedené Příloha'ch č. 1 této Smlouvy. Změna kontaktní osoby, její adresy a údajů týkajících Se
kontaktní osoby či HelpDesku, vše uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, může být učiněna bez
zbytečného prodlení prostřednictvím kontaktní osoby a oznámena ostatním smluvním stranám
prostřednictvím jejich kontaktních osob písemně (např. i ve formě emailu), aniž by k takové
změně musel být uzavírán dodatek této Smlouvy.

Pokud kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při
plnění této Smlouvy, postoupí se problém k řešení kontaktním osobám ve věcech smluvních.
Pokud ani kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového
problému, postoupí Se problém k řešení na úroveň statutárnich orgánů smluvních stran.



XII. Závěrečná ustanovení
Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří

nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 - Specifikace Servisních služeb
Příloha č. 2 - Popis současného stavu předmětu servisních služeb a technické podpory
vymezující Oblasti, které budou předmětem servisních služeb a technické podpory

Poskytovatel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči Objednateíi vzniklé z této smlouvy
nebo vsouvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Poskytovatel není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel není oprávněn
jednostranně započíst své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele za
Poskytovatelem, ledaže jde o pohledávky Poskytovatele vůči Objednateli, které byly přiznány
pravomocným rozhodnutím soudu.

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným! dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že Si Smlouvu řádně přečetly, porozuměiy jejímu obsahu, s nímž

souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev svobodné,
vážné, nijak nepředstírané vůle.

Ve Zlíně dne .............. V Ostravě dne ..............

Digitálně podepsal
J U Dr' JOsefJUDr. Josef Valenta Ing. Punąıäęđennı

Datum: 2019.1 2.1 7 - §50“ ""
Valenta 07:40:31 +01 'oo' V'Ťd'mír www-1212Mekota :1-58:29 mw

Zdravotnická záchranná služba VfI'KOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Zlínského kraje, příspěvková organizace
JUDr. Josef Valenta, ředitel

Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva

Ing' :22,91%:na

Mııan m,
Juřík iš'øièì'ànnø

víTKovıcE ıT soLunoNs 8.5.
Ing. Milan .luřík
člen představenstva



Příloha č. 1 - Speclfikace Servisních služeb

1 Seznam Zkratek a pojmů
Pro potřeby dalšího textu budou používány následující pojmy:

Incident Indikovaný problém technologie, případně části IS, který není v souladu s
dokumentovany'm stavem akceptovaného řešení. Kategorizace lncidentů je
uvedena dále v textu

Doba Doba nahlášení incidentu prostřednictvím smlwního kanálu
nahlášení
Reakční doba Doba potvrzení přijetí incidentu poskytovatelem služby na email Objednatele a
(Reakce) potvrzení zahájení incidentu řešení Poskytovatelem
Doba vyřešení Doba vyřešení Incidentu a předání Objednatelí k ověření vyřešení. Doba
lVyřešeníl potřebná na ověření vyřešení ze strany Objednatele není započítávána do Doby

vyřešení. Vyřešením ie chápána i snížení úrovně incidentu v daném čase a tím
|_ prodloužení doby pro řešení v souladu s nižší úrovní incidentu

SLA Konkrétní smluvní parametry pro poskytováníslužeb v daných kategoriích
servisních služeb

NBD Následující pracovni den od doby nahlášení incidentu
HW Hardware
IS Informační systém
LAN Local Area Network [lokální síť)
NIS IZS Národní informační systém integrovaného záchranného systému
NSPTV Národní systém příjmu tísňového volání
ÖŘ Operační řízení
SW Software ˇ

Tabulka 1: Seznam zkratek a pojmů



Pravidelná údržba (maintenance) je realizována Poskytovatelem v uvedeném rozsahu v pravidelném
intervalu 1 x měsíčně (aktualizace softwarového vybavení serveru, aktualizace dodaných aplikací,
přístup k opravným balíčkům, legislativním změnám apod.). Pravidelná údržba může být prováděna:

a) pomocí vzdáleného přístupu
b) v Sídle Objednatele

Termín pravidelné údržby bude Objednateli Poskytovatelem oznámen minimálně 3 pracovní dny před
plánovanou návštěvou technika Poskytovateie.

Služby poskytované v rámci Maintenance:
a) přístup k opravným balíčkům;
b) pravidelná profylaxe IS;
c) úprava IS dle legislativních změn;
d) kontrola funkci IS;
e) aktualizace a upgrade SW a firmware;
f) pravidelné mechanické čištění HW;
g) údržba dokumentace;
h) optimalizace, identifikace výkonnostnich problémů apod.;
i) další preventivní činnosti;
j) vedení dokumentace o stavu IS;
k) provoz hotline;
i) podpora a vývoj, konzultačníčinnost die požadavku objednatele v rozsahu 35 hodin

měsíčně;
m) školení v rozsahu 8 čiověkodnů za rok;
n) údržba systému automatizované aktualizace místopisných dat, kontrola procesu

vyhodnocení dat, spolupráce na aktualizaci POI,
o) aktualizace mapových podkladů prováděná dvakrát ročně na základě smlouvy uzavřené

mezi Objednatelem a dodavatelem mapových podkladů.

3 Servisní pohotovost
Servisní pohotovost bude prováděna v režimu 24/7/365 (tj. non stop). Servisní pohotovosti se rozumí,
že Poskytovatel disponuje potřebným množství pracovníků s odpovídající kvalifikací tak, aby byl
schopný v případě požadavku na servisní zásah garantovat smluvními stranami sjednané časové lhůty.

4 Technická podpora - Řešení incidentű
Technická podpora bude prováděna na základě požadavků Objednatele, ve výjimečných situacích na
základě rozhodnutí Poskytovatele, ale pouze v situaci, kdy by neprovedeni Servisního zásahu přímo
ohrozilo funkci Systému Dbjednatele. Servisní činnost může být prováděna vzdáleně správou nebo
přímo příjezdem pracovníka Poskytovatele k Objednateli.

Technická podpora bude Obsahovat:
a) řešení incidentű
b) technický upgrade včetně ošetření případných změn Služeb,



c) aktualizaci dokumentace,
d) podporu provozu (HelpDesk).
e) Hot-line konzultace.

Technická podpora dále zahrnuje tyto činnosti:
a) Servisní zásah v případě softwarového problému,
b) Servisní činnost při instalaci nových komponent nebo změně konfigurace,
c) Spolupráci při lokalizaci příčin problémů ASW, které mají primární původ v systémech

třetích stran,
d) Konzultační činnost.

Řešení incidentů:

Kategorie Incldentů:

Níže jsou uvedeny základní kategorie incidentů, které jsou následně využity pro potřeby stanovení
úrovně řešení incidentů:

Situace, kdy IS nebo část IS je nefunkční, neumožňuje práci uživatelů se systémem a
nelze používat pro podporu procesů ZZS ZK. Vztahuje se na případy, kdy je systém
nefunkční z důvodů na straně IS nebo jeho části, na niž je poskytovatel povinen
poskytovat servisní služby ` vw

B Situace, kdy IS nebo část iS je částečně funkční, umožňuje částečně poskytování
služeb, po přechodnou dobu se sníženým komfortem uživatelů, případně provizorním
způsobem z důvodů na straně IS nebo jeho části, na niž je poskytovatel povinen
poskytovat servisni služby.

C Nedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívání IS nebo jeho části,
nicméně nejsou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem IS nebo jeho části.

REQ Požadavek na služby, které nejsou chápány jako vada IS nebo jeho části; tyto služby
i jsou poskytovány v rámci Maintenance.

Tabulka 2: Kategorie lncidentů

V následující tabulce jsou pak definovány Reakční doba a Doba vyřešení dle jednotlivých kategorií
Incidentů.

4'h‹'›‹`ııinyV 12 hodin ahødin 2 2 Pø P0 P0
pracovní praoovní dohodě dohodě dohodě
dny dny

Tabulka 3: Úroveň Servisních služeb



Reakční doba (SLA): Reakční doba je zahájení činnosti Poskytovatelem na identifikaci a Odstranění
problému, případně zahájení realizace na základě požadavku Objednatele na Změnu od jeho vytvoření

Objednatelem v Systému HelpDesk. Servisní zásah lze zahájit bud' vzdálenou správou, nebo příjezdem
pracovníka Poskytovatele na místo.

Vyřešením se pro účely této Smlouvy rozumí
a) obnovenífunkčnosti informačního systému tak, že je možné užívání produktu a/nebo Systému

a/nebo dat v původním rozsahu běžným způsobem nebo
b) v případě incidentu kategorie A obnovení funkčnosti informačního systému tak, že je možné

užívání produktu a/nebo Systému a/nebo dat v částečném rozsahu náhradním způsobem tak,
aby incident mohl být přeřazen do kategorie B.

5 Způsob nahlašovánı', realizace Servisních Zásahů

Potřeba servisního zásahu je nahlášena zaměstnancem Objednatele do systému HelpDesk. HelpDesk
je dostupný na webových stránkách Poskytovatele, na adrese uvedené v odst. 6 této Přílohy.
Objednatel stanoví klasifikaci vady dle odst. 4 této Přílohy.

Závady mohou být nahlašová ny také telefonicky na tel. čísle uvedeném odst. 6 této Přílohy, tyto budou
do systému HelpDesk zavedeny Poskytovatelem.
Poskytovatel má právo si na základě nahlášení požadavku vyžádat bližší specifikaci aktuálního stavu
nebo požadovaných činností. Tato činnost je již považována za zahájení Servisního zásahu.

6 Komunikace Smluvních stran

Smluvní strany se dohodly na následujících prostředcích komunikace v závislosti na kategorii
Servisních služeb:

Maintenance prostřednictvím e-mailu cal|_centrum@vitkovice.com

Technická podpora Požadavky (REQ) -Service desk

ostatní- hotline (24/7/365)

Řešení lncidentů Help desk, ve výjimečných případech hotline a následné potvrzení
lncidentu e-mailem

Helpdesku Poskytovatele mantis.corpnet.cz

Hotline na tel. Čísla +420 596 663 222, +420 724 188 636, +420 724 188 635

Pověřenou osobou Objednatele je:

lng. Zdeněk Lorenc, tel.: +420 577 056 945, e-mall: z_denek.lorenc rá zzszk.çz

Pověřenou osobou Poskytovatele je:

Petr Mikunda, DiS., tel. +420 603 192 007, e-mail: [Jethrnikunda (š vitkovice.@m



Popis Současného stavu předmětu servisních služeb a technické
podpory vymezující oblasti, které budou předmětem servisních služeb a
technické podpory

V této kapitole je popsán současný stav komponent informača systému řízení zdravotních služeb
zadavatele tvořících předmět servisních služeb a technické podpory:

Označení Položka

Technologické zázemí

Pit-02 Koncové stanice pro operační řízení ' ž

EN-Ó3 Dohledové systémy

Radlová sít' PEGAS

DR-OI Integrace sítě PEGAS

Telefonie

i oB-oı Pobočkøvá ústředna oŘ
řosoz v,správa nahrávánııvšeøhnv kanáıy oŘ)
Výjezdové základny a vozidla

VT-02 IS Tablet posádky

Infornıaěı'ıí systémy i

iS-Oı HW - serverová část, storage, UPS

j IS-OZ ž Databáze, virtualizace, replikace SW, import dat z externích zdrojů

IS-O3 Informační systém - vývoj a integrace

IS-03a I Informační systém -support NIS IZS

lS-05 Integrace telefonie

1. Technologické Zázemí
1.1. Operátorské pracoviště

Na dispečerském sále je umístěno šest operátorských pracovišť, v oddělené místnosti pro vedouci
dispečerku další, sedmé pracoviště.

Pracoviště jsou tvořena jednak HW komponentami, jednak SW komponentami; některé komponenty
jsou na dispečerském sále, některé jsou umístěny v technologické místnosti.
Mobilní pracoviště jsou čtyři a jsou umístěny na mobilním dispečinku.



Operátorské pracoviště

Operátorské pracoviště alias dı'spečerské pracoviště včetně mobilního pracoviště.

Úplné dispečerské pracoviště se skládá zpočítače, 3 monitorů a jednoho touchscreenu, audio
směšovače, signalizačního majáku.

Těchto pracovišť je 7 kusů.

2 Rádiová Síť Pegas
2.1 Integrace Sítě Pegas

Integrace poskytuje uživateli přístup k Ovládání radiostanic systému PEGAS prostřednictvím ASW ZZS
M5. Nutná je spolupráce s firmou RCS Kladno a Pramacom Praha.

Část RCS Kladno

Jedná se o řízení terminálů sítě PEGAS, distribuci audio signálu a o aplikaci řízení RDST, která
přehledným způsobem poskytuje operátorovi Informaci o stavu terminálů a umožňuje termlnály
ovládat.

Komponenta
Integrace panelu v. 6 pro 6+1 pracovišť
Turtle I modul propojovacího pole
IS ZZS v6 modul "TOUCH klient kontejner" -licence na jedno pracoviště
IS ZZS v6 modul "TOUCH klient kontejner" - licence na jglno pracoviště
IS ZZS v6 modul "TOUCH kllent radloprovozu" - licence na jedno pracoviště
IS ZZS v6 modul "TOUCH klient radioprovozu" - licence na jedno pracoviště
IS ZZS v6 modul "TOUCH klient MATRA - licence na jedno pracoviště
IS ZZS v6, modul "Licence na záznamový kanál"
ıs zżs v6, modnı "ovıádánf RDST pøn anaıøg/RcT/Lcr"
IS ZZS v6, modul "Audio klient v siti MDD"
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_Intlrace LCT
ErcLink [FIN] RDST rack mount PC, 8 tlmeslot, 8 Erc modulů, základní sestava bez zásuvných 1
modulů
Firmware pro 1 zásuvný modul i 6
Zásuvný modul MATRA, vstupní interface (1 timeslot/ 1 Erc modul). Nelze kombinovat s
jinými moduly!
IS ZZS v6, modul "Licence na záznamový kanál"
ıs ZZS v6, mnduı "ovládání RDST pon ahaıog/RcT/LCT"
IS ZZS v6, modul "Audio klient v síti MDD“ W
IS ZZS v6, modul "PEGAS IF CC-API, licence pro krajskou ZZS
IS ZZS v6, modul "Intei'ace Iinkového terminálu via CC-API", licence pro 1 LCT terminál
IS ZZS v6, modul "Rozšíření Integrace o hovorové skupiny", licence pro 1 LCT terminál
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Tabulka 1: Rádiová část Pegas - RCS Kladno



Část Pramacom
V rámci integrace sítě PEGAS - Pramacom - je na ZOS ZZS ZLK provozováno následující:
Komponenta _ż _
Modul LCTZG
Kabelová sada pro připojení LCI'ZG modulů k propojovacímu poli rádiové ústředny sítě PEGAS RN03 6
(Line Frame)
Rack LCI'ZG 12 pozic včetně zdroje
Pevná radiostanice 36 (terminál RCI')
Vozidlová radiostanice 36 bez montážnísady a bez montáže do vozidla
Ruční radiostanice
VozldIOvý adaptér 12 V pro ruční radiostanice
Patch panel pro připojení LCTZG k lntegraci rádiové komunikace
Externí rozhraní sítě Tetrapol pro integraci, včetně dokumentace
Síťový switch 24 portů s možností vytvářet separátní sekce s managementem - Dell Networking
N3024, L3 ,24lbE, 2xComb0, 2x106bE SFP+ fixed ports, Stacking, lO to PSU airflow

1× Power Supply, 200W, Hot Swap, with V-Lock, adds redundancy to non-POE NBOOO series
switches

1x SFP+ IOGbE Module fOr NBOOO Series, 2× SFP+ Ports
1x Stacklng Cable, for Dell Networking N3000 series switches 0.25m
4x Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, loE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 1 Meter

Tabulka 2: Rádiová část Pegas - Pramacom

3 Telefonie
3.1 Ústředna operačního řízení

Ústředna operačního řízení OŘ (OpenScape Business XS) je připojená kveřejnému operátorovi via
ISDN30.
Přes Ethernet rozhraní jsou k OŘ připojené:

VOIP telefony, na které systém směruje příchozí volání,
TAPI server, který monitoruje VOIP telefony,
tarifikační SW,
dále nahrávací systém Redat,
SMS brána.F

P
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Nahrávání od firmy Retia využívá CSTA XML rozhraní systému a nahrává VOIP provoz. SMS brána
nevyužívá žádné zdroje ústředny OŘ, a je připojená do dalších aplikací ZOS ZB ZLK.
IP adresy ústředny OÚ, OŘ a telefonů jsou staticky nastavené.

3.2 Nahrávání
Je použit systém ReDat firmy RETIA v této konfiguraci:

Obchodní název
Průmyslové 19" PC, průmyslový board, 4U, pro maximální počet 11 karet
Karta analogových vstupů, 8 portů + redukc_e_ _Pg (PClM konektor) __
Karta digitálních vstupů pro 8 kanálů, podpora sterea ÍIŠMcELCIíPCIM konektor)__
Digitální interface G. 703, pasivní připojení, 2 porty, podpora sterea V
Ethernet karta pro záznam VOIP ze SPAN portu (single Ethernet port) _ A
SW vybavenizařízení R__eDat°3 Záznamová jednotka + OS QNX __ ł

PočetŇI
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[Licence pro záznam jednoho telefonního kanálu (fyzický kanal) k_s _' _ _1§___'
Licence pro Záznam jednoho trunku (1 x ISDN30) i __ ks 1
Licence pro záznam VOIP kanálu _ ks 14
Interní RAID1 HW řadič, zrcadlení dvou SATAřdisků, hotswap, autorebuil_t_____i ks ýŇl i

i Integrace s terminály Tetrapol - RCI' modul, včetně IZC-R5232 konver. ' ks 6
Oddělovací zesilovač PCM traktu (amplifier G. 703 tract) u; ks 1
ReDat' eXperience Basic Catalog - základní produktová licence ks 1
Licence pro aktivaci 1 kanálu ks 63
C'II Cisco CUCC (IPCC) nebo CTI CUCM (CallManager), SPAN nebo SPANLESS ks 1 J-
Licence pro aktivaci 1 současně nahrávaného kanálu CTI Cısco CUCC / CUCM ks 14
ReDat' API - speciální rozhraní pro integraci ReDat' experience c CRM a dalšími systémy ks 1
třetích stran i
ReDat' INF035 Automatické načítání informací o poloze volajícího

ks 1(dostupné pouze v ČR)
ReDat KOMCENTRA/ RCS Connector ks 1
HW platforma pro ReDat' experience (PC server 19", OS Windows, 2 x ks o
HDD RAID1) _
ReDat' Voice Processor ks 1
Základní instalační balíček vybraného jazyka i _4 i I

ks 1Licence pro denní analýzu 40 hodin hovorů

Tabulka 3: Nahráváni- konfigurace ReDat

4 Výjezdové Základny a vozidla
4.1 SW tabletu posádky

1. Aplikace fy EMD „Mobilni zadávání dat"
2. Aplikace fy VITSOL „Mobilní příkaz kvýjezdu -ı- Avízo pacienta"

5 Informační Systémy
5.1 HW kompletně
5.1.1 Servery

Serverové jádro tvoří jeden server pro centralizované řízení a tři virtualizační servery.

Jako server pro centralizované řízení je použit server HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server vtéto
konfiguraci:

2x Intel Xeon E5-2620v2
32 GB RAM
2x 30068 GG SAS 10K 2.5in
FlexFabric IOGb 554FLR-SFP+
5y 4h 24x7 DL36x(p) HW Support

Jako virtualizační servery jsou použity tři Servery HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server v této konfiguraci:
2x Intel Xeon E5-2680v2
96 GB RAM
3x Ethernet IOGbE 530FLR-SFP+
3x Ethernet 106b 2P 5305FP+
Z Dual 868 microSD
5y 4h 24x7 DL36x(p) HW Support



Servery jsou fyzicky umístěny v datových rozvaděčích v technologické místnosti.
Na uvedených fyzických virtualizačnich serverech jsou prostřednictvím vlrtualizačniho SW VMwareHorizont View 5, zahrnujícího

vSphere 5 Desktop,
View Manager 5,
View Composer,
LocalMode,
Persona Management,
ThinApp (Packager, Client, Workstation),

I vShieldj
(celkem 10 licenci) vytvořeny příslušné virtuální servery.

Virtualizačni platforma

Server ZZSZKMNGI
Jedná se o fyzický server s VMware vCenterpro správu „virtualizačniho prostředí".
položka hodnota

Název ZZSZKMNGI
Typ serveru HP DL360p Gen8 B-SFF CľO Server
Počet fyzických jader 8
Velikost RAM 32 GiB
Velikost disku ZXBOOGB

Tabulka 4: Server ZZSZKMNGI - HW

položka hodnota

Název ZZSZKVMWI

Správa VM VMware vCenter

Tabulka 5: Server ZZSZKMNGI - SW

Server ZZSZKVMWI - 3
Jedná se o fyzické servery.

polozlx'a hodnota

Název ZZSZKVMWI - 3

Typ serveru HP DL360p GenB 8-SFF CI'O Server
Počet fyzických jader 8 i
Velikost RAM 128 GiB

Velikost disku Disk není instalován
Tabulka 61: Server ZZSZKVMWI - 3; HW



položka hodnota

Název ZZSZKVMWI - 3

Hypervisor VMware ESXi 5.5

Tabulka 7: Server ZZSZKVMWI - 3; SW

5.1.2 Disková pole
Diskové pole' ZZSZKSAN1
Jedná se o fyzické diskové pole.

položka hodnota

Năıev ZZSZKSAN1 _ _ __ _

Typ pole Hitachi - HU5110 Storage System, 2x468 Cache, 11x1,2 TB SAS 10K, SY 24x7 4h

Kapacita disků 1,2TB k_u_s_ _ _ _ _ ___

Disky 15 kusů

Typ NAS _ i iSCSI _____

Tabulka 8: Diskové pole ZZSZKSAN1 - HW

5.1.3 Síť
Synology R53614×s Rack Station, 4× WD30EFRX HDD STB WD30EFRX RED 64MB SATAII! ks 1 J
lnteiIiP NAS 3RZ,Inte| Ethernet Converged Network Adapter X520-T2 __ __ _i
Aktivní prvek SAN Dell Networking N4064F L3 48x IOGbE SFP+ Fixed Ports, 4-port IOGBase-T ks z

'_r_n___odu|e, Redundant PS,__5y Pro support NBD onsite, Propojovací kabely __
Aktivní pnıek pro LAN Dell Networking N3024 L3 ,24x16bE, ZxCombo 2xIOGbE SFP+, ZXIOGbE ks 2
SFP+ module, Redundant PS, 5y_Pro support NBD onsite, propojovací kabely 4

5.1.4 SystémovýSW __ __ __ __ _ _____ ______ _ __ __
Éaısvrsıd LicSAPk OLP NL Gøv i l ks _ _1Í
SQLCAL 2014 OLP NL Gov DcAL _ __ __ __ i ks 45 '
Win Svr std 2012 R2 DLP NL GOVT 2m: _ _ _ ks 1
Win Svr DataCtr 2012R2 OLP NL GOVT 2Proc Qlfd_ __ ks 3
WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov DcAL __ __ __ __ - ks _ 45
vDA Subv oLv D ıMth AP PerDvc __ ks _1_ı›_;
VMw v_S_ph EssPIus Kit 6P _3_yr E-LTU _ _ __ __ _ __iG_ 1 ,
VMw Horizon View Addon 10Pk 3yr E-LTU _____ __ __ ks 1j

_Vtäım Backup Essentials Enterprise Plus 2 socket bundle for VMware - Public Sector _ks 3 i
2 additional years of maintenance prepaid for Veeam Backup Essentials Enterprise Plus 2 Socket _; ks É

v i ě lľndle for VMware _ m __

5,1,5 /nformačnísystém - SW
Je provozován informační systém M5 ve verzi v řadě 2.5.

i



Komponenty instalovaného IS:
Název Ň Skupina Typ __ ___ _ Spustitelný soubor
Manažer Dispečink Klientská aplikace MSManager
Call taker Dispečink Klientská aplikace MSZsisp1

Qperační řízení ZZS Dlspečink Klientská apllkace MSZsisp
TouchScreen taskbar Dispečink Klientská aplikace M5TouchScreenTaskbar

__SlN telefon __ Dlspečink Klientská aplikace MSSwPhone
Virtuální záznam v Dispečink Kllentskă aplikace MSVZ
Vyrozuměni a svolávání Dispečink Klientská aplikace MSSvolavani
Rádia PEGAS Dispečink Klientská aplikace Panek _
Audio mixer Dispečink Klientská aplikace M5AudioMixer
GIS klient Dispečink Klientská aplikace MSZsis
Administrátor dispečinku Dispečink Klientská aplikace M5ZzsAdisp

ÄS Centre Služba dispečinku Služba MSZzsCentre
ITM Služba dispečinku Služba M5ltm
ALl Služba dispečinku Služba M5A|i
OSM Služba dispečinku Služba MSOSm

_Centre VZ Služba dispečinku Služba MSCentreVZ
Centre SMS Služba dlspečinku Služba _ MSCentreSMS
Centre lSDI _ Služba dispečinku Služba MSZzsCentredi
Centre GPS Služba dispečinku Služba MSZzsCentres
ComTrafo REDAT Služba dispečinku Služba MSCOmTrafo2
Bridge SMS Služba dispečinku Služba MSBridgeSms
ComTrafo Status RDST Služba dispefjnku Služba MSCOmTrafo

_ COmTrafo NAM Služba dispečinku Služba __ M5ComTrafo
ComTrafo Pager Služba dispečinku Služba __ i MSComTrafo

I Skládání výjezdových skupin Výjezdové místo Klientská aplikace MSZZsVik
PkV Výjezdové místo Klientská aplikace MSZzsv
MZD _____i _ Taýblet Klientská aplikace _ __ _eData A Ň _

_Záznam o výjezdu _ ZoV a pojišťovny Klientská aplikace MSZsov
Pojišťovny ZOV a pojišťovny Klientská aplikace MSZzsPoj á
Administrátor ZoV a pojišťoven ZoV a pojišťovny Klientská aplikace MSZZsAdoj
Med iator server Ca rPC Služba MediatorSeNer

1 Jedná Se o jednu aplikaci pouštěnou ve dvou módech, uživatel může mezi módy přepínat
2 Jedná se o jednu aplikaci spouštěnou (parametr) pro daný účel

7



:__Název ______ __“ Skupina Typ __ _____Spustítełný soubor___ _______
Mediator klient CarFC Služba MediatorKIient _
_Mobilní PkV CarPC Klientská aplikace MSZzsVMob

__Statìw _____ Backofflce__ __ Klientská aplikace _ MSZstat ____ _ ___ _
Reporty Backoffice Webová aplikace _ MSZzsReport

ITS Systémqve služby _ Služba ITS
Konfigurátor Systémové nástroje Klientská aplikace MSConfig __

Import místopisu Systémové nástroje Služba PInicka.RUlAN.lSKN

GPS player Uživatelské utility Klientská aplikace MSGpsPlayer

Snímač obrazovky Uživatelské utility Klientská aplikace WScreenCapture

Simulátor INFOBS Testovací utility Klientská aplikace M55imu|atorlnfo35 _

Simulátor hovorů Testovací utility__ Klientská aplikace MSSimulatorPhCall
Simulátor SMS Testovací utility Klientská aplikace MSSimuIatorSms

Simulátor statusů Testovací utility Klientská aplikace MSSlmulatorStatus

Simulátor GPS _ Testovací utility Klientská aplikace MSSimuIatOes

0. Server Testovací utility Klientská aplikace i MSQServer

_Řízenl update __ ___ _ __ Instalační utility Klientská aplikaoe_ l M5UpdateGui_T_ool__
Správce update _ Instalační utility Služba M5Update _ __ _
Kllent update i Instalační utility Služba__ M5C|ie_ntUpdateService !

Tabulka 9: Komponenty IS - ASW

Ing. fiäın.. lng. mym
Vladimír mMM Milan 223.1“
Më'm Ššilvšììw Juřík iflàìfzìıžm



r..vÝı›Is sKuTEčNÉHO MAJITELE
rčı'L'ø-r 1. - oıEcNÄ čÁsr
čı'sıøvýpisn [7783/v/2019
vystaveno dne [2019-01-17
Datum nfpisu majitele [2018-07-25
Soud [Ějsky soud v Osh'avě
spısflvá značka sınnneúnáhø maıımıe [a 4229/SM 2487/KSOS
Subjekt, jehož skutečný majitel je předmětem výpisu ILrávrılcká osoba

v Právnická osoba
Název EKOVICE rrSoLeIONS ae
Idenufikaůıı'čı'sıø |ë606582
spısøvá znaazz ĹB 4229 fi

lı
J
J
J
J
_

4

r-čÁsr 2. - úDAJe o sKuTEčNÉM MAJrrEu
[-Označení skutečného majitele

Fyzická osoba
mnı pred [13. ì
Jméno |Jôn _I
Příjmení Isıìflľk |
Tlhıl za [_ l
sráınr ph'sınšnnsı [Česká republika I
Datum namnı [1958-08-17 I
Mne čısıø |5808170203 _]

reıı
sıáz Qárepuhuıø I
Obec [Jstıava J
část nhne [Mam/ská Ostrava 1
uııøe [veıeslavínova Í
ösıø dnmn mas/13 Í
PSČ [Lazne |
Adräa bydliště

[Bydliště se liší Od adresy mı'sta pobytu

L ZtOfiOŽıem

Púdaje specifikujíd, na čem je pozice skutečného majitele založena w
Ifostaıvenľ ekuhečr'ıého nˇıajltele je založeno na pñ'mé U
uästı v pravnıcke osoba.
ľoetavehí skubečnéhuˇ majitełe je založeno na tom, U
Ze je pnjemcem rozdelovanych prostredků.
Postavení skutečného majitele je založeno jinak. .A

Postavení Skutečného majitele je založeno jinak Igovní vyjádření postavení J



Slovní vyjádření postavení

Přílohy pro specifikaci pozice skubečného majitele

Název

Poslaveníslmmčného majilıele je založeno na následujícím sklxečnostech:
Společnost VÍTKOVICE lT SOLUTIONS a.s. ma' následujícího akcionáře,
kllerý vlastní akcie, jej'lchž hodnota přesahuje 25% podíl na základním
Kapitálu spnlečnøsu: 1) společnost víTKovIcE, 8.5., IČ: 451 93 070, se

sídlem Ruská 2887/101, Vílkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v Obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddl'l B, vložka 302 - podíl
ve výš 87,31% společnøsl ví'n‹OvIcE, a.s.. má 2 akcionáře, kteří vlastní
akcie, jejichž hodnota přesahuje 10% podll na základním kapitálu
Společnøw: 1) víı1‹OvIce HOLDING as., ıčz 258 16 039, se Sldıern Ruská
28871101, Vílkovioe, 703 00 Ostrava, .psaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1934 - podíl ve výši
28,85% 2) VTK SECURII'IES s.r.o., IČ: 268 75 951, Se sídlem Ruská
2887/101, vllkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstlˇ'íku
vwém u Krajslého soudu v Ostravě, oddll C, vložka 50984 - podíl ve
výši 51,00% Společnost VTK SEGlRľlTES s.r.o. ma' jedlného společníka
společnost víıkovıce HOLDING as. Společnost víTKOvIcE HOLDING, a.
s. má následující akcionáře, kteří vlastní akcie, jejichž hodnoła přesahuje
20% podíl na základním kapitálu Společnosti: 1) Ing. Jan Světlík, dat. nar.
17.8.1958, bylıem Veleslavínow 1766/13, Moıavská Ostrava, 702 00
05h'ava-podílvevýšl90,00%

l | Čestné prohlášení o skutečném
souhnr majiteli tovIcE rr sOLunoNs.
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