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Rémcové smlouva o poskytovéni sluieb z oblasti ICT bezpeénosti a procesm’

bezpeénosti
uzavfené nl'ie uvedeného dne, mésice a roku dle § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 5b., obéanskv zékom’k v platném

znéni (da’le jen ,,o.z.")
(déle jen ,,ra’mcové smlouva")

Technologie hlavnl'ho mésta Prahy, a.s.
Iéo: 25572541
sidlo: Délnické 213/12, Ho|e§ovice, 170 00 Praha 7
zapsané v obchodnim rejstFiku vedeném Méstsk soudem v Praze, oddil B, vloika 5402
zastoupené: Tomééem Jilkem, predsedou predstavenstva spoleénosti a lng. Tomééem Novotm,
mistopFedsedou predstavenstva spoleénosti
(déle jen ,,objednatel”)

Operétor ICT, a.s.
:60: 02795281
sidlo: Délnické 213/12, PSC 170 00 Praha 7
zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika 19676
zastoupeny:

(dale jen ,,poskytovatel")

(déle spoleéné jako ,,sm|uvn|' strany“)

Vzhledem ktomu, ire objednatel i poskytovatel jsou subjekty, které naplfiuji podml'nky uvedené
v ustanovem’ § 11 zékona (‘3. 134/2016 5b., 0 zadévém’ veFejm/ch zakézek, ve zném’ pozdéjéich predpisfl
(déle jen ,,ZZVZ"), nebot'jsou spoleénostmi, které byly zaloieny pro plném’ ukoh‘), které jim byly svéfeny
hlavm’m méstem Prahou (da’le jen ,,HMP"), coby jedinym akcionéfem obou smluvnich stran, a které
pfedstavujl' vice nei 8O % celkové éinnosti obou smluvm’ch stran. HMP ovlédé objednatele i
poskytovatele obdobné jako své vnitfni organizaénijednotky a v takto ovlédam’rch osobéch nemé jinou
majetkovou (“East jiné osoba nei HMP. V pfipadé, ie nékteré ze smluvm’ch stran prestane splfiovat
podminky uvedené v ustanoveni § 11 ZZVZ, je povinna tuto skuteEnost neprodlené pisemné oznémit
druhé smluvm’ strané, pfiéemi tato druhé smluvm’ strana je oprévnéna ztohoto dfivodu od této
rémcové smlouvy odstoupit s 06inky ke dni doruéem’ odstoupeni prvm’ smluvni strané.

Smluvni strany v souladu s postupem dle § 11 odst. 4 pism. b) ZZVZ a déle dle § 1746 odst. 2 0.2.
uzaviraji m’ie uvedeného dne, mésice a roku tuto rémcovou smlouvu:

Clének I.
PFedmét rémcové smlouvy

1. Uéelem této rémcové smlouvy je sjedném’ obecch podml’nek, kteei se budou po dobu jejl'
L'Jéinnosti smluvm’ strany Fidit pri uzaviréni a realizaci dilél’ch smluv, na jejichi zékladé se
poskytovatel zavéie provést pro objednatele sjednané plnéni.

2. Touto rémcovou smlouvou strany sjednévajl’ podmu’nky, za kterych bude poskytovatel pro
objednatele provédét sjednana’ plném’ dle jednotlivy’tch objednévek objednatele.
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3. PFedmétem této rémcové smlouvyjsou konzultaém’ a implementaém’ sluiby se zaméFem’m na ICT
bezpeénost. Bliiél’ specifikace plnénije uvedena v pFiloze 6. 1 této smlouvy.

HI

Clének ll.
Postup zada’nl' objednévky a uzavFeni dI'IEI' smlouvy

1. Na za’kladé poiadavku objednatele, obsahujiciho specifikaci poiadovaného plném’, popf. da|§i
poiadavky objednatele, doruéi poskytovatel objednateli nabidku na poiadované diléi plnéni nebo
sdéli objednateli, 2e jeho poiadavku nevyhovi. Poskytovatel je oprévnén poiadovat sdélem’ v§ech
informaci, kteréjsou k vypracovénf nabl'dky zapotfebn’. Nabidku je poskytovatel povinen pFedloiit
objednateli nejpozdéji do 7 pracovm’ch dnfi 6i ve Ihfité obsaiené v poiadavku objednateie. Lhflta
béil’ vidy 0d doruéem’ poiadavku poskytovateli.

2. Nabidka bude obsahovat minimélné:
- nabidkovou cenu v KE bez DPH
— rozpis nabidkové ceny (poéet élovékohodin vjednotlivych sazbéch dle cem’ku pracovnich roli

poskytovatele, kten] je pfilohou E. 2 této rémcové smlouvy.)
- termin dodém’
- popf. da|§i relevantni informace tykajics’ 5e plném’.

3. Do 5 pracovm’ch dnfi od doruéeni nabidky, doruéi objednatel poskytovateli zévaznou objednévku
daného plném’.

4. Smluvm’ strany uzavFou pro kaidé jednotlivé plnénl' samostatnou smlouvu (déle téi ,,d|'|(':|'
smlouva”), pFiEemi tato je uzavFena okamiikem, kdy poskytovatel akceptuje postupem dle této
rémcové smlouvy objednévku objednatele.

5. Objednévka bude obsahovat Eislo objednévky, identifikaéni Udaje objednatele a poskytovatele a
podpis zaméstnance opra’vnéného uEinit objednévku. Souéésti objednévky bude odkaz na
pfisluénou nabidku poskytovatele.

6. Objednévka je akceptovéna poskytovatelem okamiikem doruéeni bezvy'lhradného vyjédfeni
akceptace objednateli. Okamiikem akceptace objednévky je uzavFena diléi smlouva.

7. Poskytovatel nem’ oprévnén odmitnout objednévku zadanou Fédné, zpfisobem dle této rémcové
smlouvy, uéinénou v souladu sjeho nabl'dkou.

8. Poskytovatel nem’ oprévnén doméhat se zadéni objednévky éi uzavFem’ dilél’ smlouvy v pfipadé, ie
se objednatel rozhodne objednévku nezadat a diIEi smlouvu neuzavFit.

élének Ill.
Préva a povinnosti smluvnl'ch stran

1. Veékeré plném’ realizované poskytovatelem na zék1adé této rémcové smlouvy je poskytovatel
povinen vykonévat s odbornou péél’, podle nejlepél' osvédéené praxe a v kvalité a terminech
vyplyvajicich z diléich smluv. Poskytovatel bude déle postupovat tak, aby nedochézelo k poruéovéni
jakychkoli prév tFetI'ch osob, zejména prév du§evniho vlastnictvi.

2. Poskytovatel se déle zavazuje:
2.1 postupovat pFi plnéni diléich smluv dle pokym‘) objednatele;
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2.2 neprodlené oznémit pisemnou formou (Ize i elektronicky) objednateli pfekéiky, které

mu bréni v plnéni dl’léi smlouvy;
2.3 informovat objednatele o dflleiith skuteénostech, které mohou mI’t vliv na vykon

prév a plném’ povinnostl' smluvnl'ch stran;
2.4 upozorfiovat objednatele v odfivodnénych pFI’padech na pfipadnou nevhodnost

pokynfl objednatele.

Objednatel je opra’vnén prfibéiné kontrolovat plném’ diléich smluv.

Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli souéinnost potfebnou pro Fa’dné plnéni diléich
smluv.

Objednatel se zavazuje pfedat poskytovateli ve§keré nezbytné informace a podklady v rozsahu
potfebném k plném’ diléich smluv, které mé Objednatel k dispozici a které Ize p0 ném rozumné
poiadovat.

Clének IV.
Cena a platebni podminky

Poskytovatel a Objednatel se dohodli, ie cena celkového objemu plnénf na zékladé véech dilél’ch
smluv uzavFenVch dle a na zékladé této rémcové smlouvy nepfekroéi1.990.000,— Ké bez DPH.

K ceném jednotlivh diléich smluv bude pfipoéitévéna DPH v aktuélni zékonné vVéi.

Poskytovatel je oprévnén vystavit fakturu za poskytnuté plném’ nedI've v den akceptace plnéni
poskytnutého na zékladé diléi smlouvy objednatelem.

Splatnost faktury je 14 dnfl 0d jejl’ho doruéeni objednateli. Pokud faktura neobsahuje véechny
zékonem stanovené néleiitosti, je Objednatel oprévnén ji do data splatnosti vrétit s tim, 2e
poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takove’m
pfipadé neni Objednatel v prodlem’ s L'Jhradou.

Clének V.
Ochrana informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, ie v rémci plnéni zévazkfl z dilél’ch smluv:
1.1 si mohou vzéjemné poskytnout informace, které budou povaiova’ny za dflvérné nebo

mohou pFi plnénl’této rémcové smlouvy ziskat informace dflvérného charakteru (déle
jen ,,Dfivérné informace”);

1.2 mohou jejich zaméstnanci a osoby v obdobném postavem’ ziskat védomou éinnosti
druhé smluvm’ stra ny nebo ijejim opominutl’m pfistup k Dflvémym informacim druhé
smluvm’ strany.

Smluvni strany se zavazuji, ie iédné z nich nezpFI’stupni tFetI' osobé Dfivérné informace, které pFi
plném’ ra’mcové smlouvy ziskala 0d druhé smluvni strany.

Za tFeti osoby dle odst. 2 tohoto élénku rémcové smlouvy se nepovaiuji:
3.1 zaméstnanci smluvnich stran a osoby v obdobném postavem’,

3.2 orgény smluvnich stran a jejich élenové,
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3.3 ekonomiéti a prévni poradci smluvm’ch stran,
3.4 ve vztahu k Dfivérnym informacim objednateie poddodavatelé poskytovatele v rémci

poskytovém’ realizace plném’ dle diléich smluv,
3.5 ve vztahu k Dflvérnym informacim poskytovatele externi dodavatelé objednatele, a to

i potenciélni, za pfedpokladu, ie se podileji na plnéni diléi smlouvy nebo jsou jinak
spojeni s plnénl'm dle dflél’ smlouvy, Dfivérné informacejsou jim zpFistupnény vyhradné
za timto OEeIem a zpFistupnéni Dfivérnych informacije v rozsahu nezbytné nutném pro
naplnénl' jeho UEelu a za stejnych podml’nek, jaké jsou stanoveny smluvnim straném
v této rémcové smlouvé.

4. Poskytovatel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho souhlasu Objednatele neuiije Dflvérné informace
pro jiné L’Jéely nei pro (16e plném’ diléich smluv a nezvefejni ani jinak neposkytne Dflvérné
informace Zédné tFeti osobé, vyjma osob uvedenych v (:I. V. odst. 3. této rémcové smlouvy. Témto
osobém véak mfiie byt dflvérné informace poskytnuta pouze 2a té podml’nky, ie budou zavézéni
udriovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této rémcové smlouvy.

5. Nedohodnou-Ii se smluvm’ strany vyslovné pisemné jinak, povaiuji se 23 Dflvérné informace
implicitné v§echny informace, které jsou anebo by mohly byt souéésti obchodniho tajemstvi, tj.
zejména, nikoli v§ak vyluéné popisy nebo éésti popisfl technologickych procesfi a vzorcfl,
technickych vzorcfi a technického know—how, informace o provozm’ch metodéch, proceduréch a
pracovnich postupech, obchodm’ nebo marketingové plény, koncepce a strategie nebo jejich éésti,
nabid ky, kontrakty, smlouvy, dohody nebojina’ ujednéni s tFetI'mi stranami, informace o vysledca’ch
hospodafeni, o vztazich s obchodnimi partnery, o pracovnéprévnich otézkéch a o Einnosti
smluvm’ch stran a v§echny dal§i informace, jejichi zveFejnéni pFijI’majI'CI' stranou by pFedévajI’ci
strané mohlo zpfisobit ékodu. Smluvnl' strany mohou za Dfivérné informace oznaéit i daléi
dokumenty, informace nebo data, které nejsou vyslovné vy§e uvedeny.

6. Bez ohledu na vyée uvedené ustanoveni se za Dfivérné informace nepovaiuji informace, které:
6.1 se staly veF‘ejné znémymi, anii by jejich zveFejnénI'm doélo k poruéem’ zévazkfi

pFijimajI'ci smluvm’ strany éi prévnich pFedpisfi,
6.2 méla pFijimajici strana prokazatelné legélné k dispozici pFed uzavfenim této rémcové

smlouvy, pokud takové informace nebyly pFedmétem jiné, dFive mezi smluvm’mi
stranami uzavfené smlouvy o ochrané informaci,

6.3 jsou vysledkem postupu, pfi kterém k nim pFijimajici strana dospéje nezévisle a je to
schopna doloiit svymi zéznamy nebo dfivérnymi informacemi tFetI’ strany,

6.4 p0 podpisu této rémcové smlouvy poskytne pFijI’majI’ci strané tFetI' osoba, jei neni
omezena v takovém nakléda’ni s informacemi,

6.5 pokud je jejich zph’stupném’tfetim osobém stanoveno zékonem nebo pravomocnym
rozhodnutl’m soudniho nebo sprévniho orga’mu.

7. Smluvm’ strany se zavazuji v plném rozsahu zachova’vat povinnost mléenlivosti a povinnost chrénit
Dflvérné informace vyplyvajici z rémcové smlouvy. Smluvm’ strany se v této souvislosti zavazujl’
pouéit veékeré osoby, které se na jejich strané budou podilet na plnéni vyplyvajicim u této
rémcové smlouvy, o vyée uvedenych povinnostech mléenlivosti a ochrany Dflvérnych informaci a
déle se zavazujl' vhodnym zpfisobem zajistit dodriovém’ téchto povinnosti v§emi osobami
podilejfcimi se na plnéni te’to ra’mcové smlouvy.

Clének VI.
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Sankce

1. V pFI'padé prodleni poskytovatele s poskytnutim plném’v termI'nu dle dI'IéI’ smlouvy, je poskytovatel
povinen uhradit objednateli sqvni pokutu ve v9§i 0,1 % z ceny plnénI', kterého se prodleni té,
a to za kaidy'l zapoéaty den prodlem’. To neplativ pfipadé, 2e prodlem’ bylo zpflsobeno bez zavinéni
poskytovatele.

2. V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim jakékoliv faktury, je objednatel povinen uhradit
poskytovateli sqvnI' pokutu ve vyéi 0,1 % z ceny plnénI’, kterého se prodlenI' té, a to za kaidv
zapoéaty’l den prodlenI'.

3. V pFI'padé, 2e smluvm’ strana poruéi kteroukoliv svou povinnost ochrany dfivérnVch informaci
stanovenou El. VI této rémcové smlouvy, je povinna zaplatit druhé sqvnI' strané smluvnI’ pokutu
ve v9§i 50.000; KE za kaidé takové poruéeni.

4. DI’IEI’ smlouvy mohou stanovit daléi sankce za poruéem’ povinnosti z nich vyplY/vajicich.

Clének VII.
Doba trvém' ra'mcové smlouvy

1. Tato rémcové smlouva je uzavfena na dobu uréitou, a to do 31. 12. 2022.

2. Tato rémcové smlouva naby'lvé pIatnosti dnem jejI'ho podpisu oprévnéai zéstupci obou
smluvnich stran a L'Iéinnosti jejI’m zveFejnénI’m v registru smluv.

3. Tato rémcové smlouva zaniké:
3.1 vyEerpénI' ceny objemu plnénI' uvedené v éI. IV. odst. 1. této rémcové smlouvy; nebo
3.2 pI'semnou dohodou smluvm’ch stran; nebo
3.3 vovédi bez uvedenI' dfivodu, v takovém pfipadé skonEI' déinnost této rémcové smlouvy

upIynutI'm mésiém’ vypovédni Ihfity poél’tané 0d okamiiku doruéeni Wpovédi druhé smluvnI’
strané; nebo

3.4 pisemnym odstoupenim 0d této rémcové smlouvy v pFI’padé podstatného poruéenl’
povinnosti uvedenych v této ra’mcové smlouvé nékterou ze smluvm’ch stran.

CIa’nek VIII.
Komunikace

1. Pro 06e komunikace pFi zadévéni poiadakI na zpracovém’ nabI'dek, zaslénI' nabidek, zadéni
objednévek, potvrzenI' objedna'vek a souvisejici komunikaci urEuji smluvnI' strany nésledujI'CI'
adresy:

Listinné komunikace Elektronické komunikace KontaktnI telefon

objednateI

poskytovatel

SmluvnI strany jsou oprévnény vyuiit jak listinnou, tak elektronickou formu pisemné komunikace.

2. Poiadavek objednatele dle El. II odst. 1 této rémcové smlouvy Ize uEinit v pI’semné i I'IstnI’ podobé.

3. SmluvnI' stranyjsou oprévnény zménit kontaktnI' osoby, jsou véak povinny oznémit takovou zménu
druhé smluvni strané pI'semné ve IhCIté 3 kalendéFnI’ch dnfl.
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Cla'nek IX.

Zévéreéna’ ustanoveni

1. Tato rémcové smlouva, jednotlivé dI’IéI’ smlouvy, i ve§keré pra’vni vztahy z nich vyplyvajici, se Fidl’
0.2.

2. Jednotlivé élénky této rémcové smlouvy mohou byt doplfiova’ny, ménény nebo ruéeny pouze
pisemny’lmi, vzestupné Eislovanymi dodatky, podepsanymi oprévnény’lmi zéstupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany se zavazuji, ie v pFI’padé sport] 0 obsah a plném’ této rémcové smlouvy vynaloiu’
veékeré Usili, které lze spravedlivé poiadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyfeéeny smirnou cestou,
zejména aby byly odstranény okolnosti vedouci ke vzniku préva od této rémcové smlouvy
odstoupit nebo zpflsobujicijeji neplatnost. Pokud by se v dfisledku zmény prévnl’ch pFedpisfi nebo
jinY/ch dflvodfi stala nékteré ujedném’ této rémcové smlouvy neplatnY/mi nebo neaéinnymi, budou
tato ustanoveni uvedena do souladu s prévnimi normami a smluvni strany prohlaéuji, ie tato
rémcova’ smlouva je ve zbyvajicich ustanovenich platné, neodporuje—li to jejimu Uéelu nebo
nejedné-Ii se 0 ustanovem’, které oddélit nelze.

4. Smluvni strany berou na védomi, 2e tato rémcové smlouva podléhé povinnosti jejl'ho uveFejném’
prostfednictvim registru smluv v souladu se zékonem E. 340/2015 5b., 0 zvléétnich podminkéch
06innosti néktery’tch smluv, uveFejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv),
ve znéni pozdéjéich pFedpisfl. Smluvm’ strany berou déle na védomi, ie tato rémcové smlouva
(jakoi i jeji pfipadné dodatky) nabyva’ (Kinnosti nedive dnem jejl’ho uveFejném’ prostFednictvim
registru smluv. Objednatel za§|e tuto rémcovou smlouvu sprévci registru smluv k uveFejnéni bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji v§ak do tFiceti (30) dnfl 0d jejl'ho uzavFem’.

5. Smluvm’ strany prohlaéuji, 2e si jsou védomy svych povinnosti na dotaz tFetI' osoby poskytovat
informace podle ustanovem’ zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném ph’stupu k informacim, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl, a souhlasi s tim, aby ve§keré informace v této rémcové smlouvé obsaiené, s
vyjimkou osobm’ch Odajfi, byly poskytnuty tFetim osobém, pokud si je vyiédaji. Smluvni strany téi
prohlaéuji, ie nic z obsahu této rémcové smlouvy nepovaiuji za obchodni tajemstvf ve smyslu ust.
§ 504 0.2.

6. Souééstitéto rémcové smlouvyjsou nésledujici pFiIohy:

E. 1 — Specifikace plném’
E. 2 — Cenik pracovm’ch roli poskytovatele.

7. Tato ré mcové smlouva byla sepsa’na ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidé ze smluvm’ch stran obdrii
po jednom vyhotoveni. V pFipadé, 2e tato smlouva bude podepisovéna elektronicky, obdrii kaidé
strana elektronicky dokument, podepsam’: v souladu s platnou prévni Opravou.

(7Z/ // .93 3

Operét r ICT, a.s.

V Praze dne

OperétorICT, .s. Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.
lng. Toméé Novotny

mistopfedseda pFedstavenstva
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