
Smlouva () poskytování ůd žily provozních
aplikací systému IV .enitwín

(uzavřena na základě ustanovení * 2 586 zákona č. 9/2012 Sb., občanský zákoník)

Smlouva č:ís10 2000í5. i2019

Ó;~ský hydrmneteol'ologický ústav
se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412 - Kor iořany
1(> 00020699, D1C: CZ00020699
statutární orgán: .
bankovní spoj(~ni~
číslo účtu ~ __

dále jen" Objednntel: 

ZM HASO FT spol. s r. o.

se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 oe Praha 10Je 60488824
DJ(':: CZ6048gR'24
Zastoupen~i

, :--;------,
bankovní spojem
Učet: F
měna učtu: CZK

dá le jen" Poskytovater 
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Účelem. této smlouvy o poskytování údržby provoznicli a »Ilkaci systému Monitwin (dále jen "smlouva")
je zaj istit trvale vysoké spolehlivosti a provozuschopnos i systému sběru a distribuce mete orologických
dat na pracovištích profesionálních meteorologických Sl snic (MS), leteckých meteorologických stanic
(LMSt), meteorologických observatořích (OBS) a :ntomatizovaných meteorologických stanicích
(AMS) Objednatele.

Účel smlouvy

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadav cího řízení podle zákona č. l34/2016 Sb., o
" ., "" hl' I .,. .a z: ,.. 1· v d' (dále i '''ZZ\/''''''! . ~., l,., k' 1zaoaVf.lmverejnyc za caze c, ve znent pOZU~JSiC.l prec pts I. .:' a e jen i .. J .;. zaoam verejne za .az ';:y

s názvem "Údržba provozních aplikací systém lVIonHwin".

Pod pojmem provozní aplikace systému Monitwin (' ále jen Mcnitwin) se rozumí programové
vybaveni:

.3.U Do provozuích aplikaci systému Monitwin je dále zařazer o programové vybavení Monitwin 332 verze
J,32,1

.5.J

J.4

Vymezení pojmů

..

..

..

••

..
..

Provozní aplikace uvedené v odstavci 3.1 jsou nainstalova é na pracovištích Objednatele.

Pod pojmem programové vybaveni Monitwin se rozumí soubor aplikací, knihoven a konfiguračních
souboHl nutných k bezchybnému provozu provozních apli ací uvedených v odstavci 3.1.

Pod pojmem updare se rozumí akwalizačni změny prog amového vybavení Monitwin] rámci dané
verze uvedené v odstavci 3.1.
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5.3

S.4 

5.5

5.6

Předmět plněni

_--

Pl'edmětem plnčnÍ této Smlouvy je údržba provozních ap ikací systému Monitwin.

Spec.ifikace Zl rozsah požadovaného plnčni:

"
"

"
••
"
"
"
"
"
"
"
* z,~

v;

Místem lnsiaiace provozních aplikací ~v'lonitv,rin jsou prof sionálnl meteorologícké stanice MS), letecké
mel~oro,l()gic~';é st.anice (LMSt), meteorologické observat'ře (OBS) a automatizované meteorologické
stanice (_AMS) objednatele:

MS Cheb, MS Phmda, MS Churáňov, MS J(ocelovice, Mf ~Jstí nad Labem, MS Praha - Karlov, MS
Pec pod Snčžkou, MS Plzeň .... Mikuika, MS Přibyslav, M., UsU nad Orlici, MS Svratouch, MS Kostelní
Myslová, MS Kuchařovice, MS Luká, MS Šerák, MS {~eť' ená, MS Lysá hora, MS Holešov, MS
Lben;c, ODS Temelln, ODS Dukcvany, OBS Doksany, OBS Košetice, ODS Tušimice, OBS Praha _
Libuš, LMSt Praha - Ruzyně, [,MSt Brno - Tuřany, LMS' Ostrava - Mošnov, LMSt Karlo y Vary,
f\MS České Budějovice, AMS Hoi'It'álkova -. Maruška, Ai :5 Jičin a AMS Snčžka .- .. Poštovna.

I

Podnunky plnění

Obiednate! zajisti Poskytovateli dálkový prístup na pracov ště definované v článku 4.3.

Pc;skytov,~ie! je povinen zaháj it pcskyrovám předmětné (: nností podle článku 4 ne.ipozději následujíc]
den od nabyti účinnosti této Smlouvy.

PoskYk,v",klje povinen v pracovní dny v čase od 8:00 ho. do i 6:00 hod reagovat na telefonické nebo
cmailové výzvy zmocněncli Obiednarele tykající se předmětu plnění.

Přednlětná činnost podle článku 4 bude realizována na základě telefonické nebo emailové výzvy
Objcdnarcle nebo na základě vlastni aktivity Poskytovatele

Zmo<:ně.nci pro podáváni v;ízev Ze strany Objednatele .!SOlC
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8.1

8.:::

Platnost a účinnost
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 12.::: 23.

lat" smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní h stran a účinnosti dnem 1.1.2020, avšak za
podmínky. že před tímto datem dojde ke zveřejnění O ssahu smluvního vztahu v registru smluv na
úkladě zákona Č. 34012015 Sb., zákon. o zvláštních pod .inkách účinnosti. některých smlJv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru S1111UV, jinak se má za to,
že účinnost smlouvy nastává až dnem zveřejnění v registr smluv.

Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly. je cena za poskytování předmětné činností dle článku 4 této Smlouvy za
období definované v článku 6. i se sjednává paušální č' stkou 2 400 000,- Kč bez DPH (slovy dva
miliony NyH sta tisk korun českých), tedy 2 904 000,- K' včetně DPn 21')10.

Objednatel uhradí cenu formou rnčsičních vyúčtování v výši 50000,- Kč bez DPH. F,'akturace bude
prováděna zpětně. Poskytovatel zašle Objcdnateli faktu LI za uplynulý měsíc nejpozději do 10. dne
měsíce následujlcibo, Čas je počítán ode dne nabytí účinn lsti teto Smlouvy.

Splatnost jednotlivých faktur je 30 dnů ode dne obdržení.

Platba bude provedena v Kč na bankovní účet zhotovitele.

Faktura musí obsahovat zejména zákonem stanovené áležitosti, zejm. označení a číslo faktury,
obchod ni jméno a sídlo Poskytovatele a Objcdnatele, jak ,I. i identifikační číslo a daňové identifikační
čislo.bankovni spojeni, předmět smlouvy, číslo smlouvy, den odesláni faktury s lhůtou její splatnosti,
cenu dila, fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přid ně hodnoty.

Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti odle platných právních předpisů a smluvních
ujednáni, nebo budou-li tylo údaje uvedeny chybně, je obj edna tel oprávněn fakturu vrátit bez zaplacení.
Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fak uru opravit nebo nově vyhotovit. V tomto
případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a. nová hůta začne běžet doručením řádně opraveně
nebo nově vyhotovené faktury

Faktura je považována za uhrazeuou dnem. odepsáni p íslušné částky z účtu Objednatele a jejím
směřováním na účet zhorovitcle.

Se "jednanou cenou zhotovitel pi'[ fakuiraci vyucune Hl cé dai't z přidané hodnoty v procentní sazbě
odpovidajici zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelnéi o plněni, je-li zhotovitel plátce) DPH.

Plněni bude použito pro činnosti, kdy ÓTMÚ není osob u povinnou k D:F'H, z tohoto důvodu nelzc
použit režim přenesené daňové povinnosti.

Smtuvní pokuty a. penále

Nczaháji-Ii Poskytovatel plnění služby v termínu uveden 11 v čí.5.2, je Poskytovatel povinen zaplatit
Obicdnatcli za každý i započatý den prodlení smluvní poku u ve. výši 0,5% měsíčního paušálu.

Ph nedodržení platebních podmínek se Objednatel zavazuj uhradit penále ve výši 0,5% z dt žné částky
za každý den orneškání s platbou.
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9. Doručování a kontaktní osoby

O ,) . .: Kontaktní osobou a adresou pro doručování je:

a, Y.!~~:!~Y..t!~Y..í!Jf:~;.
Konraktní osoba:
Doručovací adresa:
Email:

b, Obi\)dnatel:
Kontaktní osoba:
Doručcvaci adresa:
Email:

10. n~ljší ujednání

i 0.1 Objcdnatcl je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže z,jis i, že Poskytovatel:
nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával l ějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, ať již státního úředníka n bo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v
zadávacim řízeni nebo ph provádění smlouvy.
zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění za ávacího řízení nebo prováděni smlouvy ke
škodě objednatele, včetně užití podvodných p aktik k potlačení a snížení výhod volné a
otevřené soutěže.'<

; o.~: Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestli- e Objednatel porušil povinnos dle či. 7.2
smlouvy a je v prodlení s úhradou za provedené předmětr é činnosti po dobu delší 60 dnů od splatnosti
faktury.

10.3 Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udaní důvodu. Výpovědní lhůta činí 3
měsíce a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího ~O doručeni písemné výpovědi d uhé smluvní
straně. Smlouva může být ukončena také dohodou srnluvn ch stran.

10.4 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit ze .ákonných důvodů, které stanovuje občanský
zákoník. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí I ýt doručeno druhé smluvní straně,

10.5 Pokud Poskvtovatei nebude plnit řádně a včas své povinn sti _.- předmět plněni, je objednatel oprávněn
ukončil smlouvu výpovědi s okamžitou platností, nebo ods oupením od smlouvy.

11. I Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou UpI rveny touto smlouvou, se Hdí občanským
zákoníkem a předpis)' s ním souvisejicimi.

i 1.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písen nými dodatky k této smlouvě, podepsanými
cprávněnými zástupci smluvních stran.

;'1.3 Smlouva se zhotovuje ve 2 výtiscích s platnosti origináll, přičemž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

i 1.4 Ujednáni o spolupůsobeni ph výkonu finanční kontroly: Poskytovatel je podle § 2 písmo c) zákona
320/2001 Sb., o financni kontrole ve veřejné správě a o aněně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinno! spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné 'oj souvislosti s úhradou služeb z veřejných fondů .

! l..5 Objedriatel může upravil rozsah plnění v případě kr cení finančních prostředků poskytnutých
zřizovatelem objednatele, nebo prostřednictvím zřizovatel ze zdrojů z veřejných rozpočtů a státních
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fi:md\Ol (~R na plnění této smlouvy Cena bode v takovýc ; případech upravena podle jedflotkových cen
uvedeny'cli v nabídce,

i ) ,6 Smluvní strany jsou :,i vědomy toho, že Č'HM(i je bez hledu na rozhodné právo Smlo 'vy povinným
subjekt<::m ve smyslu § 2 odst. 1 zákona Č, 340/2015 Sb, " registru smluv (dále jen "Zákon o registru") a
tato smlouva a relevantní informace o ní vč. souvisej ících dodatků budou obsahem uveřej ění v registru
smluv v souladu s ustanovením § S příslušného zákona a a určité části obsahu smlouvy 'Id. příloh může
byt provedena dle ustanoveni § :1 anonymizace.

i l. '7 Nedilnou součástí této srn louvy jsou přílohy:

Ph loha Č, 1 Mlčenl ;VO:>I. ochrana informaci a zákaz. ejich zneužití

i 1.8

Doložka ve :lmy81u ustanoveni § 4 odst ... zákona Č, 18 )./20)4 sb.. o Kybernetické
bezpečnosti, ve ;'nenf pOl,dčjších pi'edpi, II

PNloha č.3 Smluvní ujednání o zNzeni virtnáiního P 'ivátního serveru (VPS) ve vnitřní síti
objednatele

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jsou srozuměné s jejím obsahem a na důkaz
toho phpojuji své podpisy,

Dne:

Za Objednatele:
Z Poskytovatele:

D e: 15. 12.2019
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Žádná se smiuvnich stran nezpřístupní ani ncpoužije žádnou info maci, se kterou se seznámí v souvislostí se
spoluprací s druhou Smluvní stranou nebo získanou od druhé smluvní strany (dále jen .Důvěrna informace").
Důvěrnými iufonnacerui jsou zejména informace obchodní povahy, databáze zákazníků, cenová politika, způsob
fungování společnosti, apod.

Povinnost mlčenlivosti platí S vyumxon případů, kdy druhá Smlu: ni strana udělila předchozí písemný souhlas
s takovým zpristupněním nebo použitím Důvěrné informace, práv í předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví
povinnost zpřístupnit nebo použit důvčrnou informaci, zpřístupnčni 11 bo použiti důvěrné informace je nezbytné pro
realizaci plnění smlouvy dané Smluvní strany v souvislosti se spolupr ci s druhou Smluvní stranou. l
M~oz~ d{l'~ěrr;é informace nepatři infonnace, které jsou v době í<:íi1b zpřístupnění nebo použiti běžně dostupné
verejnosn.

Smluvní strany m,jíí povinnosti všechny osoby, které Smiuvnl str ny užívají při spolupráci s dru iou Smluvní
stranou informovat o povinnosti mlčenlivosti.

Veškeré důvěrné informace rnajici charakter Obchodního tajemství ve smyslu zákona Č. 8912G! 2- Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů, které Smluvní strana posky la druhé Smluvní straně, se Smluvní strany
zavazuje přiměřeným způsobem chránit proti zneužiti. I
Smluvni strany se zavazují po skončení vzájemné spolupráce VI' itit druhé smluvní straně všechny písemné
materiály, materiály v elektronické podobě obsahující Důvěrné in for: race i jej ich kopie smazat ze všech datových

úložišť, které nejsou potřebné k archivaci nebo nejsou dále užívány Po kytovarelem.

V pripadč, že dojde k prozrazení nebo ke ztrátě Důvěrných inforrnl cí zavazuje se daná Smluvní strana o této
skutečnosti neprcdleně informovat druhou Smluvní stranu a phjmout eškerá opatřeni nezbytná k zabráněni vzniku
škody nebo omezení rozsahu škody již vzniklé a dále k dalšímu šířen! )i'lvčmé informace. Při prozrazeni nebo ztrátě
Důvěrných informaci se také postupuje podle zákona Č. 10112000 sb, o ochraně osobních údajů a nařízením
evropského parlamentu a rady (El]) 2016/679 ze dne 27. dubna 201'- o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údaiú a o volném pohybu těchto údqjú 3. o z ušeni směrnice 95/46/es (obecné nařízení o
ochraně osobních údajú (GDPR).

Za účelem ochrany Důvěrných informací je daná Smluvní strana povjnna použit při přenosu Důvěrných informací
přes prostředky komunikace na dálku (elektronická pošta, úložištč v siti Internet, apcd.) šifrování nebo jinou
vhodnou ochranu přenosu.

Přiloha čj Mlčenlivost, ochrana informaci H zákaz j jich zneužití

),

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Každá srnluvni strana je povinna zabezpečit počítačové systémy (včet tě úlozišť) tak, aby zabránila kybernetickým
útokům, napadení počitačovým virem apod.
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Příloha Č. 2 Dotožka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 " ákona č. 181/2014 sb, o
Kybernetické bezpečnosti, ve znčnÍ pozdě ších předpisň

I, Smluvni strany berou na vědomi, že informační system Obje natele , jako osoby povinné, ~i, Českého
hydrometeorologického ústavu (dále jen ,.,čHMÚ") podléhá zákonu ,1 S 1/20 14 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v
platném znění a s ním souvisejicí vyhlášky, zejrn. vyhláška Č, 82/20 I Sb" o kybernetické bezpečností dále

2. Poskytovatel je povinen při uživáni a čerpáních jakýchkoliv inform ci, dat, podkladů, zejm. o cilec 1 a smluvním
vztahu k veřejné zakázce a jejího plněni. o informačních systéme h, personálním zabezpečení, vnitřní struktuře
organizace a o skutečnostech, které se vztahuji k bezpečnostním a te hnickým opatřením, kdy se stává příjemcem a
uživatelem těchto informací, jako chráněných informací, ve smysl I. ustanoveni § 1730 zákona Č, 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybern tické bezpečnosti, interní předpisy ČHMÚ a
pocinat si pi'i svém jednáni tak, aby nedocházelo k porušování ezpečnostnich opatření, nebyla snižována a
poškozována bezpečnostní image Č'HM1J a důvěryhodnost těchto zdi -jů a nedošlo k neoprávněnému zásahu do siti
a informačních systém:"! ČlIMÚ s následkem jejich poškození, dále

s . Po~;kyi.ovatd bere na vědomí, že chráněné in formace jsou součástí ob hodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504
zákona Č. 89/20 \2 Sb" občanský zákoník, zejm. listinné a elektronic : podklady, finanční přehledy a cenové mapy,
zdroje a s poskytnutými zdroj! je povinen nakládat tak, jako by byly značovány za důvěrné, dále není oprávněn je
užívat i zprostředkovaně ke komerčním účelům, modifikovat a zcizo at. S užitím chráněných informací nepřechází
ani na třetí osoby vlastnictví k autorským s průmyslovým právům, po ud ncní stanovené jinak, dále

4. Poskytovatel bere na vědomí, že zákonem určený Úřad, je oprávněn' ykonávat kontrolu 3. dohled nad dodržováním
ustanoveni v oblasti kybernetické bezpečnosti a smluvní strany jso povinny být součinné v případě provádění
státního dohledu H při prováděni auditů procesů. dále

5. v případě porušeni zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti jcdnaaíi ze strany Poskytovatele, je ČHM1) oprávněn
požadovat finančni náhradu škody ve výši správního deliktu za každé porušení dle zákona o kybernetické
bezpečnosti, který bude ;)t'aVOlTtOGllé udělen dle příslušného zákon' daného Úřadu dle odst. 4 a byl způsobem
zaviněně Poskytovatelem a to i v případě, že třetí osoby jednají v jeho zastoupeni.
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Příloha Č, 3 Smtuv.nf ~ljedHání (I zfí_zeni virtuáhliho pr vátníhn serveru (VPS) ve ii1itřni sítí
ohjednatd(~

12. Vymezeni pojmů

12.1 VPS:

)2.2 SW:

Software Poskytovatele umístěný na virtuálmm privátním serveru PS

Vit1uálni privátní server ve vnitřní síti Objednatele

12.3 Data:

Soubory dat na VPS vytvořená provozem VPS
"'4 .:. .~. Síťová infr8strukLura:

Soubor hardwarovych a softwarových prostředků umožňujřcí prov z VPS

13. ZHzení virtuálního p:dvátníhn serveru dále i VPS)

13.2
lJ.1 Objcdnatel zi'idi ve vnitřní síti Objednatde Poskytovateli rtuální privátní server,

14.

14. t

14.2

14.3

)4.4

14.5

14.6

GaraIH~e dostupnosti VPS, poruchy a odstávky

Objednate! zajistí bezpmbkmový provoz VPS s výjii ikou doby nezbytné pro údrkbu siťovéinfrastruktury.

Objednatd je oprávněn proV<Íd.'~t plánov<iné odstávky systéi ú za účelem jejich údržby a aktualizací.

)16

Objednatel je oprávněn provádět nepbnované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné .!e
necdkladně provést za účelem zajištěni dalšiho chodu siťov, infrastruktury.

ObjednH!e! neručí za ndunkčrl()sl či nedo~t!.lpnosl VPS. kter je zapřičiněna třeli stranou.

Objednatel nenese žádnou zodpov:~dnost za nehmkčllost ,.. nedostupnost VPS, která byla zpúsobena
Icchni;;kýHl či jiným problémem na straně subdodavate!c, ioruchon či odstávkou v síti Internet mezi
P,)skytova,eiel11 a servery Ob.iednateh~ či vyšší mocí. Objed atel nenese zodpovědl1ost za nedostupnost
VPS v pNpadě nef\inkčn()~;ti připojení r'o~;kytovatde k futerr etu,

Objcdnatel neodpovídá za ztrátu bi pcškození dat v důsled cu hardwarové poruchy VPS či diskového
pole (zejn:éna porucha pevného disku).
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15, Lkenčni podmínky

15,1 PoskYlova,ei je výlučným vlastníkem autorských práv k W < dále jen Licence) nainstaíov,lnem na VPS,
Poskytovatel je oprávněn se SW samostatně a bez jakých .. .oliv omezení nakládat, a (o bez právních vad
wkovélwto jednáni.

j 5.2 Poskytovatel odpovídá Objednateli za právní bezvadnost xáv SV!, tj. za to, že užitím SW nemůže dojít
k neoprilVn~ném\l zásahu do práv třetích osob ani k jin érnu porušeni pravnich předpistl že přlpadné
rnajctkov'f nároky třetích osob byly vypořádány a Obj dnateli v souvislosti s užitím S W nernohou
vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám

l'o;;kyrovatcl poskytuje Objednatcli Licenci jako Licenci evýhradnř,15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

)5,9

16.

16.1

Objedt1<!ie! j,c opnivnčn Licenci užívat samostatně,

Objcdnatc! je opu'iv!)\';n Licenci užívat s územní platností elého světa.

Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného s iuhlasu Poskytovatele Licenci postoupit třetí
osobě, byť jen zčásti.

Obíednaid neni oprávněn S W jakkoli upravovar, prova
sln)jové!w kódu 5 W nebo obcházej účinné technické pros

v v l' d k '1 I. v det zpetnou ana yzu, .IC .ornpi aor, prevo ze
cdky ochrany SW.

Objednatd není oprávněn S W rozmnožovat, půjčovat, p onajimar, poskytovat ho v rámci Ieasingové
smlouvy nebo používal mimo prcstřcdí VPS.

Objednareí 1.11,01 před t.i'etim.i osobami podklady a sděleni, j chž se mli dostalo od Poskytov3'ele,

Další ujeduání

Po,~kytovalel bere na vědomí, že Data vytvořená pro' ozem VPS jsou ve výlučnéml vlastnictví
Objednatele.
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