
Smlouva o zajištění technické podpory a aktualizace GIS
č.3DaD

ttzatlřenúv souladu s usíanoveníkl § )586 a násl. :ákona č. 89t2012 Sb., obcranskéhtl záktlníku, t,e znění pozclějších
PředPisti,sPřihlédnutíntkustanrnení§1(lanásl.zákonac']2]/2000Sh.,tlprávucttttorském,oprávechiouviŠelících

s právem autorslq|n a o ztttěně některvrch:ákonů (autorslq,zákon).

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:

2,2.

z.).

I. Sm|uvní strany

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou 7513I
Ing. Miloslavem Přilcrylem, starostou města

osoba oprávněná j ednat ve věcech smluvrtích.. Ing. Kateřina Beránková
os.oba clprál,,něná j ednat ve yěcech technických.. M iroslav Lukačko
IC: 00301493
DIC: CZO030l4g3
Bankovní spojení: Kornerční banka, a. s,

)

číslo účtu:

Dodavatel:
se sídlem:

zastoupený:

Za závažné porušení povinnosti dodavatele se rozumí
v článku II. této smlouvy o více než 30 dní, pokud
technické podpory.

2,7 -2119040287/01 00

T-MAPY spol. s r.o.
Spitálská l50, 500 03 Hradec Králové
zapsán v OR vedeným Krajským soudem v llradci Králové, odd. C, vL.9307
Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti

2.1.

osclba oprávtlěná jednat ve yěcech stttlttvn.ích,, Jan Zavřel
os.oba oprávněná j ednat ve yěcech technických: Mgr. Lubor Livora. Ing. Marek Lesákrc: 47451084
DIC. CZ47451084
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
Čislo účtu: 8688743 i 0300

il. Předřnět smlouvy
Dodavatel se zavazuje v rozsahu, kvalitě a zn podmínek stanovenýČh touto smlouvou provádět pro objednatele
technické a systémové služby pro zajištění servisní a poradenské podpory související s produktivním provozem
Programového vybavení uvedeného v příloze č. l této smloulry (dále jen technická podpora).

Dohoda o úrovni služeb a podmínky provádění technické podpory k programovému vybavení (SLA) jsou uvedeny
v příloze č.2 této smlouly.
součástí technické podpory jsou i práce vtomto článku smlouq, nespecifikované, které však jsou křádnému
Provádění technické podpory nezbytné a o kteqých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu
podpory.

ilL Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavlrá na dobu neurčitou, a to s účinností ode dne jejího zveřejnění v Registru smluv. Pokud smlouva
nepodléhá zveřejnění v Registru smluv, nabývá účinnosti dnem 0l .0l .2020.

IV. Cena
Ceta za technickou podporu je součástí přílohy č. l této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na beáotovoshrí úhradě ceny převodem z tlčtu objednatele na účet dodavatele. Cenu se
objednatel zavazuje uhradit dodavateli za jimŤáďttě poskytnuté plnění dle smlouly, a to na záklaďě dodavatelem
vystavených faktur se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejich lystavení. Faktury budou vystavovány v sou,ladu
s platebním kalendářem uvedeným v příloze č. l této smlouvy. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu, jinak je objednatel oprávněn takovouto fakturu dodavateli vrátit. Okamžlkem zaplacení ceny se rozumí
den odepsání příslušné částky zbankovního účtu objednatele.

. _: ] .:

V. Odstoupení od snlouvy
Smlurrrí strany jsou oprávnčny od smlouvy odstoupit v případě závaŤného porušení povirurosti vyplývajicí ztétc:
smlouvy druhou smluvní stranou, pokud druhá smluvní strana tyto nedostatky ani po písemné vyzvě v přiměřené
lhůtě neodstraní.

3.1 .

4.1 .

4.2.

5.1.

prodlení dodavatele s plněním povinrrostí specifikovaných
toto prodlení způsobil dodavatel, a odmítnutí provedení

5.7.

S|trtnu ]



6.1.

5.3. Závažným porušenímpovinnosti objednatele se rozumí prodlení objednatele s Úhradou faktur Podle této smlouvY

o vice než 30 dní.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy bude do 30 dnů provedeno vypořádání smluvních stran.

5.5. Smluvní strany mohou smlouvu písemně lrypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhŮta ČiníŠestměsícŮ a

počínáběžet Ód prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém byla v}pověd' této smlouvY

doručena druhé smluvní straně.

VI. Utajení
Sm|uvní strany se zavazqi zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Pro účelytéto smlouvy se za

důvěrnéinformace považujíveškeréinformace a údaje, které se smluvní strany dozvív příméi nepřímé

souvislosti s plněním předmětu smlouvy, především všechny údaje uloženév informačnímsystému zákazníka,

zejména údaje osobní.

Při plnění předmětu smloulry budou smluvní strany vzájemně spolupracovat v oblasti přípraly, realizace a

rozvíjení informačníhosystému zákaznika, ktery uchovává a zpracovává osobníúdaje podle zákona o ochraně

osobních idajů. Za tímto účelembude mít poskytovatel přístup kúdajůmuloženým vinformačnímsystému

zžkazníka.

6.3, Poskytovatel:

a) je povinen nakládat s důvěrnými informacemi druhé smluvní strany íak,žeomezí přístup k nim pouze na pověřené

osoby, a to pouze v rozsahu nutném pro plnění předmětu smlouvy,
b) nepoužije důvěrnéinformace jíposkýnuté v souladu s touto smlouvou k jinému účelunež lymezenému touto

smlouvou, nepředá je, ani nezpřístupnítřetím osobám,
c) nebude pořizovat jakékoliv kopie důvěrných informací poskytnutýchjí druhou smluvní stranou v souladu s touto

smlouvou.
6.4. Za důvěrnénejsou považovány informace, které jsou:

a) obecně známé,
b) prokazatelně známé smluvní straně před jejich předáním druhou smluvní stranou
c) legálně získanésmluvní stranou od třetí osoby čijinak, anižby bylo omezeno použitíčizveřejnění takto

získaných informací,
d) získanévlastní činnostísmluvní strany nezávisle na uzavření tétočijiné smlouvy
e) povinně zveřejňované v souladu s ustanoveními příslušných zákonů

6.5. smluvní stran)i se v souvislosti s touto smlouvou zavazují učinit opaťenípotřebná k zajištěníochrany před šířením
počítačovýchvirů a nelegálních počítačovýchprogramů.

6.6. Objednatel přijímá, žeúdajeo vstupní ceně jednotlivých produktů, údaje o ceně technické podpory jednotliqlch
produktů včetně výpočtua údaje o kalkulaci cen, nikoliv však údaj o celkové ceně technické podpory, tvoří
obchodní tajemství dodavatele.

VII. Závérečnáustanovení
7.1. Objednatel se zavazuj e zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez

zbytečnéhoodkladu, nejpozději však do 30 dnůod uzaťení smlouvy. Objednatel před odesláním přijme účinná
opatření, aby nedošlo ke zveřejnění sk-utečností,které tvoří obchodní tajemství dodavatele, nebo skutečností,na
které se povinnost uveřejnění podle zákona nevztahuje (ust. § 3 odst. 1. a 2. zákona č.34012015 Sb,, o registru
Smluv, v platném znění), pokud dodavatel na takové skutečnosti objednatele upozornil. Objednatel však tuto
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezašle, jestliže výšehodnoty jejího předmětu (celková cena)
je 50 000 Kčbez datě z přidané hodnoty nebo nižší.

7.2.Měnlt nebo doplňovat text tétosmlouvy lze jen formou písemných dodatků řádně odsouhlasených a podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichžobjednatel i dodavatel obdržípo podpisu každý jedno
vyhotovení.

7.4. Smluvní strany prohlašují,žesmlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodnévůle, nikoli v tísni ani za nápadně
neqýhodných podmínek.

7.5. Yztahy smluvních stran touto smlouvou blíženeupravené se řídípříslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku.

6.2.

Za dodavatele:

V Praze dne 13, |,2020

Za objednatele:

V Lipníku n

Ing. Milos

t § -0l- 2020

iilffi,j;d";,J
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Příloha č.1 - Výčetaplikací a cena technické podpory

Principy ka|kulace ceny služeb

1) Cena služeb technické podpory se odvozuje od vstupní ceny Produktu a typu aplikace. Procentní sazby jsou
počítányze vstupní ceny Produktu:

Uroveň půdpory
Sazba za služby technické podpory na I2 měsíců

S ... Standardní aplikace U .,. Uživatelská aplikace

S ... Standardní podpora 20% 15%

2) Je-li v uživáníobjednatele více samostatných licencí stejného produktu, pak je základní procentní sazba
kalkulována kekaždététo licenci, případný příplatek za rozšířenou podporu je ovšem kalkulován pouze kjedné z
těchto licencí.

3) Částky.lsou uvedeny v Kčbez DPH.

4) Vstupní cenou Produktuje základní cena licence (licencí) každéhosoftwarového produktu.

5) Cenatechnické podpory můžebyt v individuálních případech stanovena i odlišně nazákladě dohody obou stran.

Minimální započitatelnéobdobí je ] kalendářní měsíc

Daň z přidané hodnoty bude účtovánav souladu s příslušnýmizákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Daň z přidané hodnoty bude účtovánav souladu s příslušnýrrri zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

Výčetaplikací a cena technické podpory od 1. 1.2020

Produkt

'l'yp

produkt
U

Licence
(rozsah. počet)

Urov_eň

podpóry
Cena z,a technickou podporu za l2

měsicu |'

v Kčbez DPH 4ó 400

částka
bez DPH

5.03 0 0l -3l 03 600 Kč 4 036 Kč
5. 06 0 04. - 30. 06 600 Kč 4 03ó Kč
5. ()9. 0 07. - 30. 09 600 Kč 4 036 Kč
5.12 0 l0 -3l 12 600 Kč 4 036 Kč

__ _ Datum"fákturace
Ý,nříshÉnémkalendářním rnce

za,ři*Ýádónítecíln!,,9,,E{pod.p.q.§Ťuvsdě_Béfi
airrlohi nříslušnéhtrkalég*éá*iiho roku,

' Cá§tks
včetně DPt{
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příloha č. 2 _ Dohoda o úroyni služeb a podmínky proyádění technické podpory k programovému vybavení (dále

také jen Dohoda, SLA, Podmínky technické podpory nebo jen Podmínky

1 Předmět SLA
předmětem této Dohodyje zajištění bezproblémového provozu alžíyáni předmětného softwarového vybavení a PoskYtování sluŽeb

technické podpory a dalších souvisejících služeb k tomuto programovému vybavení.

2 Slovníček pojmů, typy ap|ikací

Lhút),. čaS},

_ pracovní ctn1,(pd) ... r,eškeré dnl,mimo dn1,,pracovníhcl volna" pracovníl-tcl klidu a státen-r uznané svátkv

- pracovni hodiny, (ph) .,. hodiny v pracovních dr-rech od 8.00 do l 7.00 hodin

'I'"vp1" aplikací

- Standardní aplikace (S) . . . standardni aplikace j e součástí porllblia aplikací doclavatele. i ei ichž vývoj je prúběžný a

řízený intcrním vý1,ojor,ý,m plánem dodavatele. Updat1"a upgrad1,standardních aplikací.|sou dodáván,rl prúběŽně.

- Uživatelská aplikace (U) ... uživatelské aplikace jsou vy,víjeny na základě individuálních požadavkú objednatele"

ne.isou součástí centrálniho výr,ojového plánu clodavatele. IJpdatl,a upgradl,užil,atelských aplikací nejsou pruběžně
dodáván1,. tl,to aplikacejsou dále rozvíjen,v pouze na základě individuálnioh požadavků objednatele a samostatných

smluvních ujednání.

Ve r,ýčtu aplikací musí být u každé aplikace uveden její ty,p (S. U).

Ostatní

- Helpdesk ... portál Helpdesku provozovaný dodavatclem obsahující eviclenci požadavků" obecné sdilené dokumcnt1'.
dokumentaci k softrvare a diskusní íórum. ke kterómu mají zřízen zabezpečený přístup oprávněné a případné další
oběma stranami dohodnuté osob1,objednatelc a dodavatele

- požadavek ... požadavkem se rozumí jakékoli zadáni ze strany objcdnatele provedené záznamem v evidenci
požadavkú s,vstému helpdesk dodal,atele. připadně náhradním způsobem v případě nedostupnosti službl,Helpdesk.

3 Katalog služeb
3.1 Služby podpory budou prováděny pruběžně v tomto rozsahu:

3.2 Další vývoj programového vybavení nazál<7adě individuálních požadavků Objednatele a další čirrrrosti nad ráLrnec výše
specifikovaných služeb budou prováděny na zakladě samostatných smluvních ujednání.

a)

b)

c)

y zdálená konzultace a hotline

Dodavatel zajistí hotJine. Služba je poskýována
prostřednictvím telefonu či e-mailu.
Dodavatel bude posky,tovat vzdálenou podporu a
konzultace uživatelům při řešení otazek spojených
s užíváním předmětného

Údržba a posilování potřebné úrovně
znalostí a dovedností uživatelú a
správců programového vybavení
nezby,tné ke správnému uživáni
tohoto programového vvbavcni

Dodavatcl zajistí helpdesk. službaje přístupná na
adresc h tt p : ii he ] rrtle sk, tL]_}ili\-.§_{

Zajištěli potřebné po dpory
programového vybavení a evidence
všech požadavků uživatelů.

Provádění zásahů do předmětného programového
vybavení nezbytných pro zajištění jeho souladu se

iseiící platnou 1egislativou

Zajišténi poťebné podpory
programového vybavení a procesů
uživatelů vázaných na legislativu

Dodávka updattr/upgradů
standardních aplikací

Nabídka a dodávka upgradů a updatů agend
vzniklých vlastní činností Dodavatele u
standardních aplikací nebo vzniklých drobnými
úpravami v rámci technické podpory. Bude-li
k provozním serverům zajištěn vzdál,ený přístup pro
pracovník7 Dodavatele, budou §.to upgrady či
updaty implementovráLrry do provomího prosťedí

ě v riámci technické

ÚdrZba předmětných apl ikací
v nej aktuiilněj ších vcrzích pro j ej ich
optimální a plnohodnotné 1,1,užití

uživateli.

Reakce a řešení incidentu nahlášených v souladu
s touto smlouvou, především pak odstraňování vad
a dalších nesouladů.

[]držba předmětného programového
r,l"bavení ve stavu umožňuiícím jejich
plnohodnotné vl"užití koncor,ými
uživateli

Služha Ponis. nhgah služ,hv ::::: CíI služ}tv

Helpdesk

Udržováni souladu s platnou
legislati1,ou

Rešení incidentu



,í provozní dobao lhůty a pokrytí služeb
4,1. Dodavatelsezavazujeposkytovatslužbydletétodohody,včascchalhůtáchpodlenásleclujícíchtabulck:

.., Standardn
Kategorie
nožadavku

Pokrltí
služby

Lhůta pro zahájení prací rra řešení požadavku
(reakční lhůta)

Lhůta pro r,yřešení požadavku

Havárie

9x5. tj.
v pracovních

hodinách

bez zbytečného odkladu. nejpozději však do l 8
pracovních hodin po obdrženi

oznámení požadavku
b ez zb>,t ečného odkladu

Porucha
bez zbl.tečného odkladu, nejpozději však do 27

pracovních hodin po obdrženi
oznámení požadavku

bez zbytečného odkladu

Ostatni
požadavkv ve lhůtě uvedené v oznámení požadavku a dohodnuté mezi smluvními stranami

4.2. Reakcí pro účely stanovení a sledování lhůty pro zahájeni prací na řešení požadavku se rozumí vyvinuti veškerého úsilí
dodavatele kodstraněni závady. Reakcí se rozumí i zahájeni vzdáleného řešení problému prostřednictvím poskl,tnutí
kvalifikovaného poradce. Reakce ie považována za doloženou okamžikem změny stavu z ,,nezahájeno.. na,,v řešení'', případně
jiné adekvátní změny stavu na záznamu závady l Helpdesku. Vpřípadě nedostupnosti systému Helpdesk je třeba reakci ze
strany dodavatele doložit jiným prokazatelným a ze strany objednatele zachyitelným způsobem (e-mailem, telefonátem
oprávněné osobě objednatele apod.),

4.3. Pokud si řešeni požadavku vyžádá fyzický zásah zástupce dodavatele u objednate|e, dodavatel nahlásí potřebu součinnosti a
objednatel oprávněně požadovanou součinnost zaiistí. Je-li požadavek na fyzický zásah dodavatele vznesen objednatelem, je
zástupce dodavatele povinen k řešení nastoupit do l 8 pracovních hodin od předání požadavku objednatele, neni-li v konkrétním
případě si ednána či j inak stanovena j iná lhůta.

4.4. Není-li uvedeno jinak, je Dodavatel povinen informovat objednatele prokazatelným způsobem o zahájeni prací na odstranění
závady, a to nejdéle do lhůt"v pro zahájeni prací na odstranění závady d|e příslušné úrovně podpory.

5 Postup pro oznamování a řešení závad a ostatních požadavků
5.1. Nahlášení incidentu nebojiného požadavku (dálejen požadavek)
5.1.t. Objednatel zajistí nahlášení požadavku. a to prostřednictvím služby Helpdesk dodavatele na adrese

httn:ii helpeleskjnaptcz. Přístup ke službě Helpdesk bude zíizen bezprostředně po podpisu smlouvy spolu
s nadefinovánim a zaškolením oprávněných osob ze strany ob.jednatele.

5.1 .2. V případě nedostupnosti služby Helpdesk se požadavky nahlašuj í jedním náhradním způsobem, a to
a) telefonick1, na č.: 498 5l 1 l 1 l " kontaktní osobou je primární oprávněná osoba d<ldavatele. případně zástupce primámí

oprávněné osoby dle čl. VIII této dohody
b) faxem na č. 495 513 37l k rukám plimární oprávněné osoby a zástupce primární oprávněné osoby
c) e-mailem na adresu iníil€ltrnap},.r?
d) písemně na adresu: T-MAPY spol. s r.o,. Špiiátst á l5l}" !li,arl*:l, (rú]oi/ó, j*{} {i_i

5.1.3. Jsou-li požadavky hlášeny některým znáhradních způsobů uvedených vodst.5.1.2.. musí takové hlášení obsahovat
minimálně tyto informace:
a) datum a čas nahlášení požadavku
b) popis požadavku
c) stanoveni kategorie požadavku (viz odst. 5.2.)
d) Kategorii incidentu stanovenou objednatelem nesmí dodavatel změnit bez souhlasu objednatele. Dodavatel respektuje,

a pokud tomu nebrání závažné skutečnosti, i přijme navržení kategorie incidentu pro incidenty nahlášené
ob_iednatelem.

e) požadavek na stanovení tennínu vyřešení incidentu/požadavku
D jméno. telefonni číslo a e-mail zástupce objednatele/dodavatele. kter1/, o incidentuipožadavku podá podrobnější

informaci

c) jméno, telefonní číslo a e-mail ohlašovatele incidentu /požadavku
5.1.4. Jsou-li požadavky hlášeny některým z náhradních způsobů uvedených v odst. 5.'1.2., oprávněná osoba dodavatele (není-li

dohodnuto jinak) je následně povinna zaevidovat všechny takovéto požadavky do Helpdesku neprodleně po obnovení jeho
dostupnosti.

5.2, Kúdý požadavek musí bý,t zaíazena do jedné z následujícich kategorií:
a) Havárie vážná vada, která znemožňuie využívání programového vybavení nebo jeho části či způsobuje vážné provozní

problémy
b) Porucha- střední vada, která způsobuje problémy při využívání a provozování programového vybavení nebojeho části, ale

umožňuje tento provoz a nemá vliv na kvalitu výstupů ze systému
c) Ostatní požadavek - požadavek, který nemá povahu oznámení incidentu

5.3. Potvrzení přijetí požadavku.
Potvrzení přijetí hlášení o požadavku provádí oprávněný pracovník dodavatele prostřednictvíln nástrojů služby Helpdesk. Pokud
je z důvodu nedostupnosti Helpdesku použit náhradní způsob komunikace. pak potvrzení přijetí požadavku adresuje dodavatel
na adresu osoby, která požadavek nahlásila i na adresu osoby, která má podat podrobnější informace o požadavku i na adresu
oprávnčné osoby objcdnatclc, V případč l.lášcní požadavku dodavatelctrr zašle dodavarel zprávu takú oprávtrčné osobč
objednatele.

5.4. Stanovení tern' ír-ru požadavku.
Nazákladě nahlášení požadar,ku stanovi dodavatel po dohodě s objednatelem závazný termín vyřešení požadavku, nevyplývaji-
li t5.to termíny z povahy požadavku automaticky na základě parametrů uvedených v z,áznamll o požadavku a časů a lhůt
sjednaných touto dohodou (viz čl. lV.).



5,5.

5.6.

Řešenípožadavku,
Dodavatel vyvine maximáini úsilí,aby vyřešil

v souladu s touto dohodou.

Vyřešení požadavku.

požadavek bez zbl,tečnéhoodkladu, nejpozději však ve 1hůtách stanovených

5.8,

Vyřešenípožadavku dodavatel oznámi změnou příslušnéhoparametru y záznamu

případně i teleíbnicky oprávněné osobě objednatele

služby tJelpdesk. případně nahlásí e-mailem,

5.7. Kontrola funkčnosti systému nebo aplikací.
Existuje-li testovací piostředí na stráně objednatele. pakjsou veškerézměny. opravy, novéverze apod. implementovány nejPrve

v testóvacím prostředí. objednatel na iestovacích serverech zkontroluie funkčnosti systému, popř. aplikacÍ. kterých se

závada/požadavek týkal a informuje zpětně dodavatele, zdaje závada odstraněna, zdaje poŽadavek vyřeŠen.

- není-li závada odstraněna/požadavek vyřešen, pokračuje dodavatel v řešení problému

- je-li závada odstraněna/požadavek vyřešen, provede dodavatel synchronizaci dotčených aplikací z testovacího prostředí na

produkčni prostředí.

V případě neexistence testovacího prostředí jsou změny, opravy činové verze implementovány přímo v prostředí produkČním.

Tato implementace se řídíindividuálně s.jednanými implementačními pravidly.

Dodavaiel zapiše závadu do ,.Deníku závad"^ požadavek do ..Deníku požadavků".TYo deníky nahlazuje databáze sluŽbY

Helpdesk zpřistupněná oprávněným osobiám obou stran.

5.9. případnéstížnostina kvalitu služeb poskytovaných dodavatelem dle této dohody se řešíobdobnějakojakýkolijiný požadavek.

6 Doba platnosti, řizeni zmén dohody o úrovni služeb
6.1. Doba platnosti této dohody o úrovni služeb se řídídobou platnosti příslušnésmlouvy o dodávce služeb (např. smlouvy o

technické a./nebo systémové podpoře),

6.2. Obsah a podmínky této dohody o úrovni služeb se přezkoumává v periodě dohodnuté smluvními stranami,

7 Způsob komunikace a vykazování ve věci dohody o úrovni služeb
7.1. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak,.ie komunikace ve věci obsahu a podmínek této dohody o úrovni služeb vedena

oprávněnými osobami uvedenými v čl.VIIL této dohody.

7.2. Oiakékoli komunikaci souvisejícímajícízanásledek změnr.r čiupřesnění obsahu apodmínektéto dohody musí byt zpracován
písemný zápts. Zápis zpracovává oprávněná osoba dodavatele, nedohodnou-li se strany jinak.

7.3. O činnostech provedených v rámci realizace služeb dle této dohody budou vedeny výkazy, a to formou záznamu o řešení
požadavku v evidenci požadavkůportálu Helpdesk dodavatele čisamostatného sdílenéhodokumentu na Helpdesku dodavatele.

7.4. Veškerédokumenty (zápisy, výkazy, souvisejícídokumentace apod.) jsou mezi smluvními stranami sdileny prostřednictvim
portálu Helpdesku dodavatele - viz také čl.V.

7,5. Je-li v okamžiku potřeby výměny čisdílenídokumentů Helpdesk nedostupný, jsou dokumenty komunikovany iinou cestou (e-

mailem, poštou apod.), oprávněná osoba dodavatele (není-li dohodnuto jinak) je však povinna vložit všechny dokumenty do
Helpdesku neprodleně po obnovení jel-ro dostupnosti.

8 Oprávněné osoby
Ve věci obsahu, podmínek aplnění této dohody o úrovni služebjsou oprávněny komunikovat následující osoby:

Funkce vc vaatru k SLA za obiednatele za dodavatele
Jméno Jméno Kontakt

Primární oprávněná osoba Miroslav Lukačko Mgr. Lubor Livora +420 606 760 2,74

Zástupce primámí
oprávněné osoby

Ing. Kateřina
Beránková

+420 725 136 602 Ing. Marek Lesak +420 724 110 476

9.1.
9 Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost potřebnou k prováděni technické podpory podle této
smlouvy. Objednatel se zejména zavazuje předávat Dodavateli potřebné nebo důvodně Dodavatelem vyžádané informace a
podklady pro provádění těchto služeb a v odůvodněných připadech umožnit Dodavateli vzdálený přístup na provozní server.
Yzdálený přístup bude zajištěn nazákladě dohodnutých technických a bezpečnostníchpodmínek.
Objednatel zajistí Dodavateli pracovní prostor v místě instalace programového vybavení v rozsahu nutném pro provedeni
servisních služeb. Objednatel odpovídá za to, žeíádný průběh prací Dodavatele nebude rušen zásahy třetích osob.
Objednatelje povinen informovat Dodavatele o všech opatřeních azásazich, které na programovém vybavení čijiných místech
ýkajícich se programového vybaveni provedl sám.

9.2.

9.3.

l0 Práva a povinnosti dodavatele
l0.1.Dodavatel se zavazuje do 30 dnůod uvolnění nové verze, upgrade čiupdate softwarového vybavení, na které se váahuje tato

technická podpora dohodnuým a prokazatelným způsobem informovat objednatele a nabidnout možnost a podminky
implementace.

l0.2.Dodavatel je povinen po odsouhlasení oběma smluvními stranami respektovat pokyny apřipomínky objednatele ke způsobu
provádění služeb.


