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SMLOUVA
o zajištění tiskového softwaru MyQ

právní režim Závazkového vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem se bude řídit
Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.

(dále jen „Smlouva“)

čESKÝ ÚŘAD ZEMÉMÉŘICKY' A KATASTRÄLNÍ
se sídlem: Pod sídlištém 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
jejímžjménem jedná: Ing. Karel Štencel, místopředseda
IČO: 00025712
DIČ: není plátce DPH
ID datové schránky: uuaaatg
(dále jen „Objednatel")

A
KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
se sídlem: Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha
zastoupena:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského obchodního soudu v
Praze, oddíl C, vložka 261938
IČO: 05324165
DIČ: 0205324165
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
ČÍSIO účtu:_
ID datové schránky: 6f5qm77
(dále jen „Poskytovateřj

(Objednatel a Poskytovatel společné dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“)

I. ÚčEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je poskytnutí tiskového softwaru MyQ, jehož prostřednictvím je zajištěn
provoz tiskových zařízení u Objednatele.

ıı. PŘEDMĚT sMLOUvY

Předmětem této Smlouvy jsou:

1) Licence a jejich podpora umožňující:

a. monitoring neomezeného počtu zařízení v síti Objednatele
b. instalaci v sídle 'Objednatele -- datové centrum. Licence musí být

flexibilní/neomezená co do počtu pobočkových serverů dle aktuálních potřeb
Objednatele.

c. čerpání podpory- po dobu 5 let po akceptaci (oprávněni k používání aktuální
verze SW produktu a včetně jeho aktualizací)



2)

3)

4)

5)

1)

4)

1)

Implementace

a. implementace centrálního serveru s napojením na AotiveDìrectory (AD)
b. předání administrátorské a uživatelské dokumentace

Podpora provozu na dobu 5-ti let po akceptaci

a. odborná konzultace ve formě telefonické nebo písemné komunikace
s Poskytovatelem, týkající se rutinního provozu, instalace a použití SW produktu
a dále otázek týkajících se chybových či nestandardních kédů stavů a chování
v rozporu s předanou dokumentací SW produktu

b. odborná podpora vzdáleným připojením nebo na místě vsídle Objednatele,
vyžaduje-li to povaha problému -

c. podpora bude poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od
08:00 do 16:00 hodin, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením
požadavku/problému nejpozději do začátku následujícího pracovního dne po
elektronickém potvrzení požadavku

Školení zaměstnanců Objednatele
a. Administrátorské školení pro 5 účastníků bude probíhat v prostoru Objednatele

v minimálním rozsahu 8 hodin, a to v jednom pracovním dni

Konzultační služby

a. 10 MD nadstandardní podpory pro řešení poimplementačních problémů. Tato
podpora bude placena pouze v rozsahu skutečného čerpání na základě
oboustranné odsouhlasených výkazů činností.

ıiı. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNÉNÍ SMLOUVY
Místem plnění je pracoviště Objednatele v lokalitě Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11
Praha 8 (dále jen „Místo plnéní"), nebude-li Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.

Předmět plnění uvedený v čl. l|. odst. 1) písm. a. (Systém) je Poskytovatel povinen dodat
na Místo plnění do 30 kalendářních dnů od začátku účinnosti Smlouvy. Akceptace
proběhne formou podpisu akceptačního protokolu, ze kterého bude patrné splnění všech
bodů předmětu plnění. Objednatel připouští výhrady v akceptaoi. U každé výhrady bude
popsáno, čeho se týká a do kdy bude odstraněna a částka zádržného. Výhrada musí být
vypořádán do 30-ti dní po akceptaci.
Poskytovatel včas dohodne s Objednatelem datum a čas předání Systému a provedení
jeho Implementace na Misto plnění. Nedohodnou-li Se Smluvní strany na oboustranné
vyhovujíoím datu a čase předání, platí, že Systém bude předán a Implementace bude
dokončena poslední den příslušné lhůty ve 14,00 hod.

Vlastnické právo, resp. právo užívání Systému a všech jeho součástí, se převádí dnem
úhrady Za dodané licence předmětu smlouvy nebo čerpané služby Objednateli.

ıv. cENovÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba za licence včetně implementace a 5“ ti leté podpory a za školení bude provedena
jednorázově po akceptaci plnění. Akceptace proběhne formou podpisu akceptačního
protokolu, ze kterého bude patrné splnění všech bodů předmětu plnění. Objednatel
připouští výhrady v akceptaci. U každé výhrady bude popsáno, čeho se týká a do kdy
bude odstraněna a částka Zádržného. Výhrada musí být vypořádán do 30-ti dní po
akceptaci. Platba za konzultační služby bude provedena podle skutečného čerpání na
Základě oboustranně odsouhlasených výkazů činnosti.



6)

Vystavená faktura bude mit náležitosti stanovené Zákonem o DPH č. 235/2004 Sb., v
platném Znění a termín splatnosti 21 dnů po doručení Objednateli. Povinnost Zaplatit je
splněna dnem odepsání příslušné finanční částky Z bankovního účtu Objednatele na účet
Poskytovatele, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.

Nebude-li vystavená faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních
nebo bude chybně vyúčtována cena, bude taková faktura do data splatnosti Poskytovateli
vrácena k doplnění scházejících údajů nebo k opravě nesprávných údajů. Poskytovatel
provede opravu vystavenim nové faktury s novou dobou splatnosti, která nesmi být co do
počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Bude-li vadná faktura vrácena,
přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě nedojde k prodlení s
placením. Celá doba splatnosti běží Znovu ode dne doručení nově vystavené faktury na
konkrétní fakturační místo.

Objednatel požaduje, aby součástí daňového dokladu (přílohou) byly akceptačni protokoly
resp. výkazy činností.
Cenyjsou cenami nejvýše přípustnými, které není možno překročit. Ceny zahrnují veškeré
náklady Poskytovatele nutné pro řádnou realizaci plnění. Kceně nabídnuté
Poskytovatelem bude připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy v době
zdanitelného plnění.

Cenová tabulka

Jednotková Celková cena Celková cena
Predmet plnenı cena v Kč bez DPH “ v Kč 5 DPH

Licence včetně
implementace a pětileté - 155 200 - 187 792
podpory

Školení pro 5 účastníků ›- 7 000 8 470

Konzultační služby
6 500 65 000 78 650

(celkem 10 MD)
Celý předmět plnění - 227 200 274 912(1+2+3)

1)

2)

v. LıcENčNi UJEDNÁNÍ
Poskytovatel prohlašuje, že poskytování Předmětu plnění bude bez právních vad,
zejména nebude zatíženo žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul
finanční nebo jakýkoliv jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv
omezovala užívání Předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel
v plném rozsahu odpovědný Za případné následky takového porušení, přičemž právo
Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

Poskytovatel se Zavazuje, že při poskytování Předmětu plnění bude postupovat tak,
aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do autorských či licenčních práv třetích osob.



1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

1)

2)

VI. SMLUVNÍ SAN KCE

_V případě prodlení s plněním Ze Strany Poskytovatelé má Objednatel právo požadovat po
Poskytovateli Slevu z ceny ve výši 0,5 % Z celkové ceny plnění Za každý Započatý den
prodlení.

Sleva Z ceny bude poskytnuta v rámci fakturace bezprostředně následující po porušení
povinnosti Poskytovatele.

'Poskytnutí slevy Z ceny či Smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti
Splnit Své Závazky.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že Se jedná
o porušení povinnosti, na kterou Se vztahuje Sleva Z ceny či Smluvní pokuta, a to v celém
rozsahu. Odstoupením od Smlouvy nárok Objednatele na Slevu Z ceny či Smluvní pokutu
nezaniká.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti je porušující Smluvní Strana povinna uhradit druhé
Straně smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti.

vıı. MLČENLIVOST
Smluvní strany Se zavazují, že během plnění Smlouvy i po jejím ukončení budou chránit
důvěrně informace druhé strany tak, jako chrání svoje vlastní informace Stejné důležitosti
a Zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o kterých Se dozví od druhé
Strany v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel považuje mimo jiné Za důvěrné veškeré
technické informace o jeho vnitřním prostředí a technické detaily týkající se technické
infrastruktury, které nejsou obecně známé, a dále takové informace, které jím budou jako
důvěrné výslovně označeny. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se považuje i nezajištění
vymazání dat Z pevného disku při servisním zásahu a jejich zpřístupnění byt' nezaviněné,
třetí osobě.

vııı. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Stranyjsou oprávněny od Smlouvy odstoupit pouze v případě závažného porušení Smluvní
nebo zákonné povinnosti protistranou. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti
písemným doručením oznámení o odstoupení druhé Straně.

Za závažné porušení Smlouvy ze Strany Poskytovatelé Se považuje zejména zpoždění
S řádným plněním dle Smlouvy (zejména odstranění závady) delším než 7 pracovních dní.

Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy
nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani oprávněného nároku
na zaplacení Smluvních pokut resp. poskytnutí Slev Z cen.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o ochraně
informací a ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
zániku účinnosti této Smlouvy.

ıx. ZÄVÉREČNÄ usTANovENí
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních Stran ve formě
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní Stranu osobou nebo
osobami oprávněnými jednatjménem Smluvních stran.

Spory vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní nebo vzniklé v souvislosti



splněním mezi Objednatelem a Poskytovatelem budou řešeny především dohodou.
Pokud k dohodě nedojde, budou Spory projednávány před Soudy České republiky. V
případě řešení Sporů před Soudem si Smluvní Strany sjednávají místní příslušnost
prvoinstančního Soudu podle místa sídla Objednatele.

3) Smluvní Strany berou na vědomi, že tato Smlouva podléhá Zveřejnění dle Zákona
č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a O registru smluv (Zákon o registru Smluv).

4) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou
Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

5) Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 3 vyhotovení obdrží
Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Poskytovatel.

Příloha Č. 1 - Specifikace Předmětu plnění

'-2 -|]3- 2020

Z.:
Česká republika - Český úřad Zeměměřický KYOCERA Document Solutions Czech,

a katastrální s.r.o.

KYOCERA Document Solutions Czech, S.r.o.
Harfa Office Park
(Éflšflknmømvflká 2420/15. 190 oo PRAHA 9
Ceská republika
IČ: 05324185 , .v . , G)



Technické parametry Předmětu plnění
Příloha 1

'Definice požadavku na SW“ I .
_Splněrıo -

'-`- “' Ano/Ne' '-
`Způsob-

sľplněrfıí --
musí podporovat možnost provozu ve virtuálním prostředí -
minimálně licenční server na Vmware a lokální Servery na HyperV

Ano Ano

musí být kompatibilní s Windows Server verze 2016 a vyšší Ano Windows
Server
verze

2016 a
vyšší

musí obsahovat centrální správu a nastavení multifunkčních, síťových
tiskáren

Ano Ano

musi podporovat centrální Iogování uživatelských činností i vlastního
provozu

Ano Ano

musí podporovat napojení na centralizovaný systém Zprávy logů
objednatele

Ano Ano

GUI musí být k dispozici v českém a anglickém jazyce Ano Ano

musí podporovat použití ověření uživatelů čipovou kartou u
multifunkčních tiskáren vybavených čtečkou karet

Ano Ano

musí podporovat použití ověření uživatelů unikátním PlNem u
multifunkčních tiskáren

Ano Ano

musí podporovat možnost dle potřeby zvolit způsob přihlašování
čipovou kartou nebo PlNem, bud' centrálně v SW produktu, nebo u
vybraných multifunkčních tiskáren vybavených klávesnici uživatelem

Ano Ano

musí umožnit uživateli změnit si přidělený PIN například pomocí
klávesnice multifunkčního zařízení nebo pomocí webového portálu

Ano Web

musí podporovat zabezpečený tisk -tedy uživatel úlohy vytiskne až
po autorizaci na terminálu zařízení

Ano Ano

musí podporovat tzv. follow-me tisk. Tedy uživatel tiskne do jedné
fronty a následně si může tisk vyzvednout u libovolného zařízení
vybaveného identifikačním terminálem.

Ano Ano

musí podporovat možnost zakázání přímého tisku u vybraných
tiskáren

Ano Ano

musí podporovat Zabezpečené kopírování u zařízení vybavených
identifikačním terminálem. Tedy uživatel se musí před zahájením
kopírování přihlásit na terminálu zařízení. Bez toho mu nebude
umožněno kopírování

Ano Ano

musí podporovat Zabezpečené skenování u zařízení vybavených
identifikačním terminálem. Tedy uživatel se musí před zahájením
skenování přihlásit na terminálu zařízení. Bez toho mu nebude
umožněno kopírování

Ano Ano

musí podporovat možnost skenování do mailu a vyhledávání podle
jmen z MS Active Directory, s identifikací odesílatele

Ano Ano

musí podporovat možnost skenování s českým OCR minimálně do
prohledávatelného PDF

Ano Prohleda
vatelné

PDF
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-ÍDéffi'ìnfićeŠpožáđ'avkúżnà-nsw - 1 . - “ ' f. ._ _Splně'n'o“
“ .--AlıolNe"

. Způsob '
splnění '

musí podporovat vytvářet reporty v rámci organizační struktury
Objednatele sumarizovat množství a kvality tisků a kopii jednotlivým
nadřízeným pracovníkům jen svých podřízených.

Ano Na
záMadš
nadefino
vaných
reponů
nebo

supuız
AL)

musi podporovat vytváření reportů jako podklad pro fakturaci u'
vybraných tiskáren

Ano Ano

musí podporovat vytváření reportů na základě více parametrů např.
časového obdobi, jednotlivých útvarů, jednotlivých uživatelů, kvality
tisku (barevně, černobíle), využití na jednotlivá-m Zařízení, apod.

Ano Ano

musí podporovat Zasílání reportů o množství vytištěných,
nakopirovaných a naskenovaných stran jednotlivých uživatelů na
uživatelská emaily nebo na vybrané emaily nadřízených pracovníků

Ano Ano

musi podporovat nastaveni uživatelů na základě organizační
struktury uvedená v MS Active Directory

Ano Ano

musi podporovat automatické mazání tiskových front uživatelů dle
nastavení doby uložení úlohy

Ano Ano

umožní definovat maximální velikost souboru při scanování do e-
mailu

Ano Ano

musi podporovat strukturu Objednatele - tedy centrum a lokality.
Architektura řešení musi být navržena tak, aby tisky byly odbavovány
vrámci jednotlivých poboček a nezatëžovali sít' mezi centrem a
Iokalitami. Na centrálním serveru musí být možno provést reporty za
všechny lokality.

Ano Ano

jednotlivé servery na lokalitách musí být samostatně konfigurovatelne
tak, aby jednotlivé samostatné organizační složky (Katastrální
úřady/pracovištë/ZKl/ZÚ) si mohly fungování systému přizpůsobit
vlastnim požadavkům (např. nastavení funkcí terminálu, doby
odhlášení uživatele na terminálu apod.)

Ano Ano
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