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Smlouva o vybudování, správě a servisu systému 

 pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních dat CENSOVÝ IS 

 

evid. č. ČSÚ: 141-2019-S 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena: Ing. Liborem Svobodou, nositelem projektu SLDB  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“ nebo „zadavatel“) na straně jedné 

 

a 

 

ICZ a.s. 

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 

IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372 

zastoupena: Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn.: B 4840 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

(objednatel a dodavatel společně dále také jen „smluvní strany“) v souladu s ust. § 1746 odst. 2) zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 

smlouvu o vybudování, správě a servisu systému  

pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních dat CENSOVÝ IS 

(dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 

zakázku s názvem „Systém pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních dat“, zadávanou 

objednatelem jako veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) pod interním 

evidenčním číslem VZ 050/2019 (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka dodavatele vybrána 

jako nejvýhodnější. 

 

Účelem této smlouvy je vývoj, dodávka a implementace vysoce bezpečného prostředí významného 

informačního systému v souladu s určujícími kritérii podle vyhlášky č. 317/2014 Sb. (o významných 

informačních systémech a jejich určujících kritériích) pro ukládání a zpracování dat obsahující osobní 

údaje, tj. CENSOVÝ IS, a servisní a systémová podpora provozu tohoto systému v průběhu zkušebního 

a reálného sčítání v rámci projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále také jen „SLDB 2021“), přičemž 

tato smlouva vymezuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy. 
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Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Právní vztahy smluvních stran založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, 

zejména občanským zákoníkem, zákonem o veřejných zakázkách, zákonem č. 121/2000 Sb.,  

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „autorský zákon“), jakož i některými zvláštními právními předpisy 

upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, zejména zákonem 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) a jeho prováděcími předpisy, a vyhláškou 

č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. 

 

2. Pro plnění předmětu této smlouvy jsou závazné rovněž všechny dokumenty vztahující  

se k veřejné zakázce, a to zadávací dokumentace včetně všech příloh vztahujících se k předmětu 

této smlouvy a nabídka dodavatele (dále jen „zadávací dokumentace“). 

 

3. Dodavatel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil s kompletní zadávací dokumentací 

veřejné zakázky, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by 

znemožňovaly řádné plnění jeho závazků podle této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude 

plnění na základě této smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, 

se svou nabídkou a se všemi požadavky vyplývajícími z platných právních předpisů, které se na 

plnění vztahují anebo s ním souvisí. 

 

4. Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této 

smlouvy, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné pro její realizaci, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné 

pro realizaci této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu, a to rovněž  

ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

 
5. Dodavatel prohlašuje, že je mu známa specifikace virtualizované infrastruktury poskytnuté Státní 

pokladnou Centrum sdílených služeb (dále také jen „SPCSS“), na které bude realizovat předmět 

plnění podle této smlouvy a která zahrnuje technologickou infrastrukturu poskytnutou formou 

služby dle specifikace v příloze č. 6 této smlouvy a v rozsahu specifikovaném v kapitole 3. přílohy 

č. 1 této smlouvy (dále jen „Infrastruktura SPCSS“), přičemž na Infrastruktuře SPCSS bude 

dodavatel realizovat předmět plnění podle této smlouvy. 

 
6. Dodavatel se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními 

předpisy a s veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Dodavatel prohlašuje, že jím 

poskytované plnění je prosto práv třetích osob (nevyplývá-li z dalšího textu smlouvy něco jiného) 

a že plněním této smlouvy neporušuje autorská, licenční nebo průmyslová práva třetích osob nebo 

jiná obdobná práva třetích osob. Dodavatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy potřebnými 

k nakládání s licencemi, jejichž poskytnutí je předmětem této smlouvy.  

 

7. Dodavatel bere na vědomí, že budovaný systém pro bezpečné uložení a zpracování 

neanonymních dat CENSOVÝ IS je významný informační systém z hlediska vyhlášky č. 82/2018 

Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 

opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, v platném znění 

(dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“), a že data zpracovávaná v systému pro bezpečné 

uložení a zpracování neanonymních dat CENSOVÝ IS jsou z hlediska důvěrnosti klasifikována 

stupněm „kritická“ a z hlediska integrity a dostupnosti stupněm „střední“ dle klasifikace uvedené v 

příloze č. 1 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, s výjimkou komponenty Ověření respondenta pro 
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ONLINE, která je klasifikována z hlediska integrity a dostupnosti stupněm „kritická“ po dobu online 

sběru dat SLDB 2021.  

 
8. Dodavatel nemá oprávnění jakkoli užívat neveřejná data zpracovávaná v softwarové struktuře ČSÚ 

nad rámec plnění vyplývajícího z této smlouvy. 

 
9. Pokud by kterékoli z výše uvedených prohlášení dodavatele neodpovídalo skutečnosti, je 

objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit náhradu 

škody, která objednateli v souvislosti s tím vznikne, v plné výši. 

 
10. Součástí nabídky předložené dodavatelem v zadávacím řízení byl mimo jiné dokument nazvaný 

jako Realizační projekt, přičemž tento Realizační projekt je přílohou č. 2 této smlouvy jako její 

nedílná součást a obsahuje podrobnou specifikaci předmětu plnění podle této smlouvy. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bude zjištěno, že tento Realizační 

projekt obsahuje ve vztahu k jednotlivým parametrům předmětu plnění podle této smlouvy v textu 

Realizačního projektu odlišné hodnoty, resp. odlišné formulace, platí vždy ta hodnota, resp. ta 

formulace, která je pro dodavatele přísnější. Dále pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že pokud bude zjištěno, že Realizační projekt obsahuje ve vztahu k jednotlivým 

parametrům předmětu plnění podle této smlouvy odlišné hodnoty, resp. odlišné formulace, než 

které jsou obsaženy v ostatních přílohách této smlouvy, platí vždy ta hodnota, resp. ta formulace, 

která je pro dodavatele přísnější.  

Článek II 

Předmět smlouvy 

 

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vybudovat systém pro bezpečné uložení a 

zpracování neanonymních dat pro potřeby projektu SLDB 2021, tj. Cenzový informační systém 

(dále jen „CENSOVÝ IS“), přičemž CENSOVÝ IS budou tvořit tyto základní komponenty: 

CENSOVÝ IS – centrální komponenta, Subsystém pro sběr dat z administrativních zdrojů, Nástroj 

zpracování dat, Aplikace manuálního kódování a Modul ověření respondenta pro ONLINE; 

předmětem plnění podle této smlouvy (spolu se službami specifikovanými v odst. 2. tohoto článku) 

tedy je: 

 

a) CENSOVÝ IS – centrální komponenta, 

tj. vývoj, dodávka a implementace vysoce bezpečného prostředí pro uložení a zpracování dat 

obsahující osobní údaje a grafické objekty v rastrovém formátu propojené s uloženými daty. 

Součástí prostředí úložiště jsou aplikační moduly pro načtení dat ze spolupracujících modulů SLDB, 

pro anonymizaci dat, zajištění přenosu do spolupracujících systémů, hibernaci určité části datových 

struktur pro použití v budoucích cenzech, prokazatelné vymazání nebo zničení dat v průběhu 

zpracování i po jeho ukončení. Načtení a uložení dat z listinných sčítacích formulářů (LSF) je 

doplněno aplikací pro vizuální kontrolu kvality digitalizace LSF. Součástí prostředí je také řešení pro 

monitoring, reporting a auditing pro řízení provozu celého systému CENSOVÝ IS a důvěryhodné 

uložení auditních informací (dále jen "CENSOVÝ IS – centrální komponenta"). 

 

b) Subsystém pro sběr dat z administrativních zdrojů,  

tj. vývoj, dodávka a implementace subsystému pro sběr, uložení a poskytnutí dat z administrativních 

zdrojů dat (AZD) komunikující s Informačním systémem základních registrů (ISZR) a umožňující 

získání informací z Registru obyvatel (ROB), Informačního systému evidence obyvatel (ISEO) 

a Informačního systému cizinců (CIS). Systém bude naplněn jednorázovým výdejem dat ze 

základního registru obyvatel (ROB) a následně bude po dobu své činnosti zpracovávat notifikace o 

změnách ROB. Jednorázový výdej bude realizován před zkušebním sčítáním SLDB 2021 a 



 
 
 
 
 

. 

 

notifikace se budou zpracovávat i v období mezi zkušebním a reálným sčítáním SLDB 2021. 

Subsystém Sběr dat z AZD musí umožnit import dat z ostatních AZD a jejich propojení se základní 

množinou dat z ISZR (dále jen "Sběr dat z AZD").  

 

c) Nástroj Zpracování dat,  

tj. poskytnutí licence, resp. licencí aplikačního vybavení pro zpracování dat umožňující propojování 

dat (z různých zdrojů, v různé hierarchii), čištění dat (deduplikace, prioritizace) a další zpracování 

dat (kontroly přípustnosti, logické kontroly, odvozování údajů a nových datových entit).  Aplikační 

vybavení musí umožňovat definovat operace s daty odděleně od dat, otestování operace na 

zkušebních datech a uložení definice operace na straně klienta. Následné spuštění takto definované 

operace na straně serveru bez potřeby přístupu obsluhy k datům. Preferovaným řešením je 

poskytnutí licence univerzální aplikace nebo informační technologie a její konfigurace pro prostředí 

SLDB 2021. Součástí plnění musí být zaškolení uživatelů a služba maintenance po dobu 3 (slovy: 

tří) let od okamžiku předání a aktivace licence ke komponentě Nástroj Zpracování dat. Licence 

k Nástroji Zpracování dat bude poskytnuta pro 10 (slovy: deset) uživatelů a dále bude poskytnuta 1 

(slovy: jedna) testovací serverová licence a 1 (slovy: jedna) produkční serverová licence (dále jen 

„Nástroj Zpracování dat"). 

 

d) Aplikace manuálního kódování, 

tj., vývoj, dodávka a implementace aplikačního vybavení pro podporu operace manuálního 

kódování. Aplikační vybavení se skládá ze serverového modulu přípravy dat, který bude zajišťovat 

výběr dat, pseudonymizaci, reverzní pseudonymizaci, tvorbu výřezů obrazů formulářů a klientské 

části, která načte ze systému pseudonymizovaná data, včetně souvisejících grafických informací, 

umožní operátorům manuální zakódování informací a následně aktualizovaná data poskytne zpět 

serverovému modulu k reverzní pseudonymizaci (dále jen "Manuální kódování"). 

 

e) Modul ověření respondenta pro ONLINE, 

tj. vývoj, dodávka a implementace aplikačního modulu, který na základě předané kombinace údajů 

z jiného systému SLDB 2021 ověří proti vlastní databázi existenci přijatých údajů v reálném čase 

a poskytne výsledek ověření zpět volajícímu systému, s tím, že pro naplnění databáze bude modul 

spolupracovat se Subsystémem pro sběr dat z AZD (dále jen "Ověření respondenta pro 

ONLINE"). 

Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy poskytne objednateli za účelem vytvoření a 

fungování systému CENSOVÝ IS, resp. jeho jednotlivých komponent softwarovou infrastrukturu 

v potřebném rozsahu (dále jen "Systémový software"), tedy aplikační servery; řídící a monitorovací 

software; logovací software atd. o odpovídajícím výkonu, včetně poskytnutí licencí a technické podpory. 

Operační systémy a databázové technologie budou poskytnuty dle specifikace dodavatele v rámci 

služby Poskytnutí infrastruktury v souladu se specifikací služby v příloze č. 6 této smlouvy. Objednatel 

požaduje, aby byl systémový software dodavatelem objednateli poskytnut pouze pro účely plnění 

předmětu plnění podle této smlouvy, přičemž objednatel nemá zájem systémový software užívat po 

skončení této smlouvy, resp. po naplnění účelu této smlouvy. Dodavatel se zavazuje navrhnout a 

vybudovat CENSOVÝ IS tak, aby byl respektován požadavek objednatele uvedený v předchozím 

souvětí a aby byla respektována Infrastruktura SPCSS.  

Podrobná specifikace CENSOVÝ IS a další požadavky na funkčnost CENSOVÝ IS jsou obsaženy 

v příloze č. 1 této smlouvy (CENSOVY IS – Specifikace systému) a v kapitolách 1. Popis technického 

řešení a 2. Naplnění požadavků zadavatele přílohy č. 2 této smlouvy (Realizační projekt). 

 

2. Dodavatel se dále zavazuje poskytovat objednateli služby servisní a systémové podpory provozu 

CENSOVÝ IS (dále také jen „Služby k CENSOVÝ IS“), a to: 



 
 
 
 
 

. 

 

a) průřezové služby nezbytné k zajištění realizace CENSOVÝ IS, především však vedení 

CENSOVÝ IS a systémová integrace v rámci dodávaného řešení; řízení bezpečnosti; analýza 

a návrh jednotlivých komponent; řízení kvality a školení příslušných pracovníků objednatele 

ke komponentám CENSOVÝ IS – centrální komponenta, Sběr dat z administrativních zdrojů, 

Manuální kódování a Ověření respondenta pro ONLINE (dále také jen „Průřezové služby“);  

b) služby podpory provozu (včetně podpory koncových uživatelů CENSOVÝ IS), tj. služby 

technologické údržby řešení (maintenance) a služby podpory řešení (support), a to v období 

zkušebního sčítání a reálného sčítání v rámci SLDB 2021; v těchto službách podpory provozu 

nejsou zahrnuty služby podpory provozu k Nástroji Zpracování dat, které jsou poskytovány 

zvlášť v rámci maintenance k Nástroji Zpracování dat; součástí služeb podpory provozu podle 

tohoto písmene bude i rozšířená podpora provozu části systému v období distribuce a sběru 

elektronických formulářů ve zkušebním i reálném sčítání (dále také jen „Služby podpory 

provozu“); 

c) služby podpory uživatelů Nástroje Zpracování dat, tj. expertní podpora uživatelů nad rámec 

základního zaškolení použití Nástroje Zpracování dat při definování a testování operací pro 

zpracování dat umožňujících propojování dat (z různých zdrojů, v různé hierarchii), čištění dat 

(deduplikace, prioritizace) a další zpracování dat (kontroly přípustnosti, logické kontroly, 

odvozování údajů a nových datových entit). Expertní podpora bude poskytována na vyžádání a 

na pracovišti operátorů v průběhu sběru a zpracování dat v rámci SLDB 2021 (dále také jen 

„Služby podpory uživatelů NZD“, 

přičemž podrobná specifikace Služeb k CENSOVÝ IS, jejich rozsah a další požadavky na poskytování 

Služeb k CENSOVÝ IS jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (CENSOVY IS – Specifikace systému) 

a v kapitolách 1. Popis technického řešení a 2. Naplnění požadavků zadavatele přílohy č. 2 této smlouvy 

a dále v článku IX této smlouvy. 

3. Smluvní strany tímto sjednávají, že CENSOVÝ IS specifikovaný v odst. 1. tohoto článku smlouvy 

a Služby k CENSOVÝ IS specifikované v odst. 2. tohoto článku smlouvy jsou předmětem plnění 

podle této smlouvy (dále také jen „předmět plnění“). 

 

4. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že předmětem plnění podle této smlouvy není dodávka 

hardware ani jednotlivých hardware prvků. 

 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádně poskytnutý předmět plnění podle této smlouvy 

sjednané ceny ve výši a za podmínek uvedených dále v této smlouvě. 

Článek III 

Místa plnění 

 

Místy plnění podle této smlouvy jsou: 

a) sídlo ČSÚ pro jednání mezi smluvními stranami, akceptaci plnění a předávání hmotných 

výstupů z realizovaných činností; 

b) sídlo ČSÚ či jiné pracoviště oznámené objednatelem dodavateli u činností, u kterých tak vyplývá 

z jejich povahy, zejména SPCSS; 

c) sídlo dodavatele či jiné pracoviště dodavatele u činností prováděných dálkovým přístupem. 

Článek IV 

Harmonogram předmětu plnění 

 

1. Dodavatel se tímto zavazuje realizovat předmět plnění postupně v jednotlivých fázích podle 

harmonogramu předmětu plnění, který je obsažen v kapitole 3. Detailní harmonogram a postup 
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realizace přílohy č. 2 této smlouvy (dále také jen „Harmonogram předmětu plnění“) s tím, že 

jednotlivé fáze zahrnují činnosti popsané v Harmonogramu předmětu plnění. 

 

2. Po skončení každé z fází se dodavatel zavazuje objednateli předat výstupy, jejichž specifikace 

a formát jsou uvedeny u jednotlivých fází v Harmonogramu předmětu plnění. Harmonogram 

předmětu plnění obsahuje v části 3. fáze a v části 6. fáze příslušná akceptační kritéria, jejichž 

splnění je podmínkou pro akceptaci zkušební verze CENSOVÝ IS (v rámci realizace 3. fáze) bez 

výhrad, resp. s výhradami a finální verze CENSOVÝ IS (v rámci realizace 6. fáze) bez výhrad, resp. 

s výhradami. Dokončením 0., 1., 2., 4., 5., 7. a 8. fáze se rozumí předání výstupů uvedených 

v Harmonogramu předmětu plnění dodavatelem objednateli. 

 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost k provedení implementace 

CENSOVÝ IS v rámci 1. fáze a k provedení integrace CENSOVÝ IS s okolními prvky v rámci 2. 

fáze. Předpokládaný rozsah potřebné součinnosti objednatele pro účely této smlouvy je obsažen 

v kapitole 5. Specifikace požadavků na součinnost zadavatele přílohy č. 2 této smlouvy.  

 
4. Dodavatel se zavazuje dokončit jednotlivé fáze v rámci Harmonogramu předmětu plnění 

v termínech stanovených v Harmonogramu předmětu plnění.  

 
5. Smluvní strany sjednávají, že pokud dodavatel nemůže řádně pokračovat v realizaci předmětu 

plnění podle této smlouvy prokazatelně v důsledku vyšší moci nebo z důvodů na straně 

objednatele, resp. z důvodů, že objednatel není schopen poskytnout dodavateli potřebnou 

součinnost ve smyslu odst. 3. tohoto článku (dále také jen „překážka v realizaci předmětu plnění“), 

termíny stanovené pro dokončení jednotlivých fází v Harmonogramu předmětu plnění se prodlužují 

o dobu trvání překážky v realizaci předmětu plnění. Existenci překážky v realizaci předmětu plnění 

a délku jejího trvání je dodavatel povinen neprodleně oznámit objednateli. Za vyšší moc se 

považuje i situace, pokud znění návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 známé ke 

dni uzavření této smlouvy či jiný právní předpis související s předmětem plnění podle této smlouvy 

dozná takovou změnu, která by měla podstatný vliv na včasné dokončení některé z fází podle 

Harmonogramu předmětu plnění (dále jen „podstatná legislativní změna). V takovém případě musí 

být jednotlivé fáze dle Harmonogramu předmětu plnění dokončeny tak, aby realizace předmětu 

plnění odpovídala právním předpisům ve stavu po podstatné legislativní změně. 

 
6. Dodavatel se zavazuje v rámci fáze 0 – Zahájení projektu vypracovat Základní řídící dokument 

projektu, jehož náležitosti, obsah a rozsah jsou uvedeny v kapitole 3. Detailní harmonogram 

a postup realizace přílohy č. 2 této smlouvy (dále také jen „ZDP“). Smluvní strany tímto výslovně 

sjednávají, že akceptace ZDP bez výhrad v rámci fáze 0 objednatelem je podmínkou pokračování 

realizace CENSOVÝ IS. Dodavatel se zavazuje při vybudování CENSOVÝ IS, jeho implementaci 

a integraci a následně při jeho provozu postupovat rovněž v souladu se ZDP, který byl po ukončení 

fáze 0 Harmonogramu předmětu plnění objednatelem akceptován bez výhrad nebo s výhradami.  

Článek V 

Akceptace ZDP, zkušební verze CENSOVÝ IS, finální verze CENSOVÝ IS, provozu CENSOVÝ IS 

při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 a Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS 

 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že předmětem akceptace podle tohoto článku V smlouvy budou 

tyto části předmětu plnění: 

 ZDP 

 zkušební verze CENSOVÝ IS 

 finální verze CENSOVÝ IS 

 provoz CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 
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 Závěrečná zpráva CENSOVÝ IS 

(každá z těchto částí předmětu plnění se pro účely akceptace v tomto článku označuje zvlášť také jen 

jako „předmět akceptace“) 

 

 

I. Akceptace ZDP 

 

2. ZDP se považuje za splněný jeho akceptací bez výhrad (podle odst. 17. písm. a) tohoto článku 

smlouvy) nebo akceptací s výhradami (podle odst. 17. písm. b) tohoto článku smlouvy) 

objednatelem v akceptačním protokolu, a to za předpokladu, že ZDP byl dodavatelem dokončen 

a prokazatelně předán objednateli v termínu pro dokončení 0. fáze dle Harmonogramu předmětu 

plnění. Smluvní strany sjednávají, že akceptační řízení ohledně ZDP bude započato nejpozději do 

5 (slovy: pěti) pracovních dní od dokončení a předání ZDP objednateli, přičemž akceptační řízení 

ohledně ZDP bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. 

 

3. Při zahájení akceptačního řízení ohledně ZDP je dodavatel povinen předložit objednateli 

akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst. 22. tohoto článku) a spolu s akceptačním 

protokolem objednateli předá i příslušnou dokumentaci k ZDP (ve smyslu článku X odst. 1. písm. 

g) této smlouvy) (dále také jen „dokumentace k akceptaci“).  

 

4. Projednání akceptace v rámci akceptačního řízení ohledně ZDP se bude konat nejpozději do 

10 (slovy: deseti) pracovních dní od zahájení akceptačního řízení ohledně ZDP v termínu zaslaném 

dodavateli, resp. jeho oprávněným osobám ve věcech akceptace, e-mailem s nejméně 

dvoudenním předstihem, to vše v případě, že ZDP objednatel neakceptuje bez výhrad podle odst. 

17. písm. a) tohoto článku smlouvy ihned. 

 

II. Akceptace zkušební verze CENSOVÝ IS 

 

5. Zkušební verze CENSOVÝ IS po ukončení souboru testů stanovených pro zkušební verzi 

CENSOVÝ IS ve smyslu odst. 6. tohoto článku (před pilotním provozem CENSOVÝ IS při 

zkušebním sčítání v rámci SLDB 2021) se považuje za splněnou její akceptací bez výhrad (podle 

odst. 18. písm. a) tohoto článku smlouvy) nebo akceptací s výhradami (podle odst. 18. písm. b) 

tohoto článku smlouvy) objednatelem v akceptačním protokolu, a to za předpokladu, že zkušební 

verze CENSOVÝ IS byla dodavatelem dokončena, implementována do prostředí SPCSS, 

integrována s ostatními IT systémy IS SLDB 2021 a prokazatelně předána objednateli v termínu 

pro dokončení 2. fáze dle Harmonogramu předmětu plnění. Smluvní strany sjednávají, že 

akceptační řízení ohledně zkušební verze CENSOVÝ IS bude započato nejpozději do 5 (slovy: 

pěti) pracovních dní od dokončení a předání zkušební verze CENSOVÝ IS objednateli, přičemž 

akceptační řízení ohledně zkušební verze CENSOVÝ IS bude zahájeno na základě písemné výzvy 

objednatele. 

 

6. Při zahájení akceptačního řízení ohledně zkušební verze CENSOVÝ IS je dodavatel povinen 

předložit objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst. 22. tohoto článku) 

a zároveň v okamžiku předložení akceptačního protokolu dodavatelem dojde v rámci akceptačního 

řízení k zahájení testů stanovených pro zkušební verzi CENSOVÝ IS, přičemž rozsah a obsah testů 

pro zkušební verzi CENSOVÝ IS je obsažen v Harmonogramu předmětu plnění. Předložením 

akceptačního protokolu dodavatelem objednateli a zahájením testů zkušební verze CENSOVÝ IS 

je zahájeno akceptační řízení ohledně zkušební verze CENSOVÝ IS. Dodavatel se zavazuje, že 

spolu s akceptačním protokolem objednateli předá i příslušnou dokumentaci ke zkušební verzi 

CENSOVÝ IS ve smyslu článku X odst. 1. písm. g) této smlouvy a zdrojové kódy vztahující se ke 

zkušební verzi CENSOVÝ IS (dále také jen „dokumentace k akceptaci“).  
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7. Smluvní strany sjednávají, že testy CENSOVÝ IS v rámci akceptačního řízení ohledně zkušební 

verze CENSOVÝ IS budou trvat maximálně 20 (slovy: dvacet) pracovních dní a po ukončení testů 

dojde k projednání akceptace, přičemž objednatel se zavazuje informovat dodavatele, resp. jeho 

oprávněné osoby ve věcech akceptace, e-mailem s nejméně dvoudenním předstihem o termínu 

jednání k projednání akceptace, přičemž jednání k projednání akceptace se musí konat nejpozději 

5 (slovy: pět) pracovních dní po skončení testů, to vše v případě, že zkušební verzi CENSOVÝ IS 

objednatel neakceptuje bez výhrad podle odst. 18. písm. a) tohoto článku smlouvy ihned.  

 

III. Akceptace finální verze CENSOVÝ IS 

 

8. Finální verze CENSOVÝ IS po ukončení testů stanovených pro finální verzi CENSOVÝ IS (před 

provozem CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021) ve smyslu odst. 9. tohoto článku 

se považuje za splněnou její akceptací bez výhrad (podle odst. 17. písm. a) tohoto článku smlouvy) 

nebo akceptací s výhradami (podle odst. 17. písm. b) tohoto článku smlouvy) objednatelem 

v akceptačním protokolu, a to za předpokladu, že finální verze CENSOVÝ IS byla dodavatelem 

dokončena a objednateli prokazatelně předána v termínu pro dokončení 5. fáze dle Harmonogramu 

předmětu plnění. Smluvní strany sjednávají, že akceptační řízení ohledně finální verze CENSOVÝ 

IS bude započato nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od dokončení a předání finální verze 

CENSOVÝ IS objednateli, přičemž akceptační řízení bude započato na základě písemné výzvy 

objednatele. 

 

9. Při započetí akceptačního řízení ohledně finální verze CENSOVÝ IS je dodavatel povinen předložit 

objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst. 22. tohoto článku) a zároveň 

v okamžiku předložení akceptačního protokolu dodavatelem dojde v rámci akceptačního řízení 

ohledně finální verze CENSOVÝ IS k zahájení testů stanovených pro finální verze CENSOVÝ IS, 

přičemž rozsah a obsah testů pro finální verzi CENSOVÝ IS je obsažen v Harmonogramu 

předmětu plnění. Předložením akceptačního protokolu dodavatelem objednateli a zahájením testů 

finální verze CENSOVÝ IS je zahájeno akceptační řízení. Dodavatel se zavazuje, že spolu 

s akceptačním protokolem objednateli předá i příslušnou dokumentaci k finální verzi CENSOVÝ IS 

ve smyslu článku X odst. 1. písm. g) této smlouvy a zdrojové kódy vztahující se k finální verzi 

CENSOVÝ IS (dále také jen „dokumentace k akceptaci“). Při testech finální verze CENSOVÝ IS 

se dodavatel zavazuje provést závěrečné testy v testovacím prostředí objednatele dle plánu testů 

a testovacích scénářů, jak je uvedeno v Harmonogramu předmětu plnění, tj. v kapitole 3. Detailní 

harmonogram a postup realizace přílohy č. 2 této smlouvy a předvést spustitelnost předaných 

zdrojových kódů vztahujících se k finální verzi CENSOVÝ IS včetně postupu kompilace 

a sestavení. 

 
10. Smluvní strany sjednávají, že testy CENSOVÝ IS v rámci akceptačního řízení ohledně finální verze 

CENSOVÝ IS budou trvat maximálně 20 (slovy: dvacet) pracovních dní a po ukončení testů dojde 

k projednání akceptace, přičemž objednatel se zavazuje informovat dodavatele, resp. jeho 

oprávněné osoby ve věcech akceptace, e-mailem s nejméně dvoudenním předstihem o termínu 

jednání k projednání akceptace, přičemž jednání k projednání akceptace se musí konat nejpozději 

5 (slovy: pět) pracovních dní po skončení testů, to vše v případě, že finální verzi CENSOVÝ IS 

objednatel neakceptuje bez výhrad podle odst. 17. písm. a) tohoto článku smlouvy ihned.  

 

IV. Akceptace provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 

 
11. Provoz CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 se považuje za splněný jeho 

akceptací bez výhrad (podle odst. 17. písm. a) tohoto článku smlouvy) nebo akceptací s výhradami 

(podle odst. 17. písm. b) tohoto článku smlouvy) objednatelem v akceptačním protokolu, a to za 
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předpokladu, že provoz CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 byl po celou dobu 

trvání fáze č. 7 dle Harmonogramu předmětu plnění bezproblémový, resp. téměř bezproblémový 

(ve smyslu akceptace s výhradami dle odst. 14. písm. b) tohoto článku smlouvy). Smluvní strany 

sjednávají, že akceptační řízení ohledně provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 

2021 bude započato nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od ukončení 7. fáze dle 

Harmonogramu předmětu plnění, přičemž akceptační řízení ohledně provozu CENSOVÝ IS při 

reálném sčítání v rámci SLDB 2021 bude započato na základě písemné výzvy objednatele. 

 
12. Při započetí akceptačního řízení ohledně provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 

2021 je dodavatel povinen předložit objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými 

v odst. 22. tohoto článku) spolu s písemným vyhodnocením provozu CENSOVÝ IS při reálném 

sčítání v rámci SLDB 2021 a dále s protokolem o prokazatelném smazání veškerých dat na 

zařízeních a nosičích použitých při realizaci předmětu plnění podle této smlouvy ve smyslu článku 

X odst. 1. písm. r) této smlouvy (dále jen „dokumentace k akceptaci“). 

 

13. Projednání akceptace v rámci akceptačního řízení ohledně provozu CENSOVÝ IS při reálném 

sčítání v rámci SLDB 2021 se bude konat nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od zahájení 

akceptačního řízení ohledně provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 

v termínu zaslaném dodavateli, resp. jeho oprávněným osobám ve věcech akceptace, e-mailem 

s nejméně dvoudenním předstihem, to vše v případě, že provoz CENSOVÝ IS při reálném sčítání 

v rámci SLDB 2021 objednatel neakceptuje bez výhrad podle odst. 17. písm. a) tohoto článku 

smlouvy ihned. 

 
V. Akceptace Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS 

 

14. Závěrečná zpráva CENSOVÝ IS se považuje za splněnou její akceptací bez výhrad (podle odst. 

17. písm. a) tohoto článku smlouvy) nebo akceptací s výhradami (podle odst. 17. písm. b) tohoto 

článku smlouvy) objednatelem v akceptačním protokolu, a to za předpokladu, že Závěrečná zpráva 

CENSOVÝ IS byla dodavatelem dokončena a prokazatelně předána objednateli v termínu pro 

dokončení 8. fáze dle Harmonogramu předmětu plnění. Smluvní strany sjednávají, že akceptační 

řízení ohledně Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS bude započato nejpozději do 5 (slovy: pěti) 

pracovních dní od dokončení a předání Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS objednateli, přičemž 

akceptační řízení ohledně Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS bude zahájeno na základě písemné 

výzvy objednatele. 

 

15. Při zahájení akceptačního řízení ohledně Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS je dodavatel povinen 

předložit objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst. 22. tohoto článku) a 

spolu s akceptačním protokolem objednateli předá kompletní Závěrečnou zprávu CENSOVÝ IS 

v písemné podobě včetně všech příloh Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS v rozsahu, jak jsou 

stanoveny v Harmonogramu předmětu plnění (dále také jen „dokumentace k akceptaci“).  

 

16. Projednání akceptace v rámci akceptačního řízení ohledně Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS se 

bude konat nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dní od zahájení akceptačního řízení 

ohledně Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS v termínu zaslaném dodavateli, resp. jeho oprávněným 

osobám ve věcech akceptace, e-mailem s nejméně dvoudenním předstihem, to vše v případě, že 

Závěrečnou zprávu CENSOVÝ IS objednatel neakceptuje bez výhrad podle odst. 17. písm. a) 

tohoto článku smlouvy ihned. 

 
VI. Společná ustanovení k závěrům akceptačního řízení ohledně ZDP, finální verze CENSOVÝ 

IS, provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 a Závěrečné zprávy 

CENSOVÝ IS 
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17. Výsledkem akceptačních řízení popsaných v části I. (týkající se ZDP), III. (týkající se finální verze 

CENSOVÝ IS), IV. (týkající se provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 a 

V. (týkající se Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS) tohoto článku může být: 

a) Akceptováno bez výhrad: Neshledá-li objednatel v předmětu akceptace žádné vady ani 

nedodělky ani nedostatky v dokumentaci k akceptaci (vady nebo nedodělky nebo nedostatky 

v dokumentaci k akceptaci společně dále jen „vady“), uvede do akceptačního protokolu, že 

předmět akceptace akceptuje bez výhrad a akceptační protokol potvrdí oprávnění zástupci 

obou smluvních stran svými podpisy; 

b) Akceptováno s výhradami: V případě, že objednatel shledá v předmětu akceptace nejvýše 10 

(slovy: deset) vad kategorie C, stanoví objednatel po konzultaci s dodavatelem závazný termín 

jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných 

vad 5 (slovy: pět) pracovních dní. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že předmět 

akceptace (s uvedením konkrétního předmětu akceptace dle odst. 1. tohoto článku) akceptuje 

s výhradami a uvede termín pro odstranění vad. Oprávnění zástupci obou smluvních stran 

potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených vad provedou 

smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany sjednávají, že v případě akceptace s výhradami podle tohoto písmene není 

dodavatel, za předpokladu, že dokončil a předal ZDP, resp. finální verzi CENSOVÝ IS, resp. 

Závěrečnou zprávu CENSOVÝ IS objednateli včas, po dobu odstraňování vad kategorie C 

v prodlení s dokončením ZDP, resp. finální verze CENSOVÝ IS, resp. Závěrečné zprávy 

CENSOVÝ IS. 

c) Neakceptováno: Shledá-li objednatel v předmětu akceptace (s výjimkou provozu CENSOVÝ IS 

při reálném sčítání v rámci SLDB 2021) závažné vady, tj. vadu nebo vady kategorie A nebo B, 

stanoví objednatel po konzultaci s dodavatelem přiměřený závazný termín jejich odstranění 

s tím, že po dobu od sjednaného termínu pro dokončení 0. fáze v Harmonogramu předmětu 

plnění (ohledně ZDP), resp. po dobu od sjednaného termínu pro dokončení 5. fáze 

v Harmonogramu předmětu plnění (v případě akceptačního řízení ohledně finální verze 

CENSOVÝ IS), resp. po dobu od sjednaného termínu pro dokončení 8. fáze v Harmonogramu 

předmětu plnění (v případě akceptačního řízení ohledně Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS) až 

do úplného odstranění všech vytčených vad bude dodavatel v prodlení s dokončením ZDP, 

resp. finální verze CENSOVÝ IS, resp. Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS. Nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných vad kategorie A nebo B 10 (slovy: 

deset) pracovních dnů. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že předmět plnění 

neakceptuje a uvede seznam vad. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační 

protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených vad kategorie A nebo B provedou 

smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek. Shledá-li objednatel v provozu 

CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 závažné vady, tj. vadu nebo vady 

kategorie A nebo B, zaniká dodavateli nárok na úhradu třetí části ceny za CENSOVÝ IS 

ponížené o cenu za Nástroj Zpracování dat ve smyslu článku VI odst. 6. této smlouvy. 

 

VII. Ustanovení k závěru akceptačního řízení ohledně zkušební verze CENSOVÝ IS 

 

18. Výsledkem akceptačního řízení popsaného v části II. tohoto článku (týkající se zkušební verze 

CENSOVÝ IS) může být: 

a) Akceptováno bez výhrad: Neshledá-li objednatel v předmětu akceptace žádné vady ani 

nedodělky ani nedostatky v dokumentaci k akceptaci (vady nebo nedodělky nebo nedostatky 

v dokumentaci k akceptaci společně dále jen „vady“), uvede do akceptačního protokolu, že 

předmět akceptace akceptuje bez výhrad a akceptační protokol potvrdí oprávnění zástupci 

obou smluvních stran svými podpisy; 
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b) Akceptováno s výhradami: V případě, že objednatel shledá v předmětu akceptace nejvýše 

10 (slovy: deset) vad kategorie C a nejvýše 5 (slovy: pět) vad kategorie B, stanoví objednatel 

po konzultaci s dodavatelem závazný termín jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných vad 5 (slovy: pět) pracovních dní. Objednatel do 

akceptačního protokolu uvede, že předmět akceptace (tj. zkušební verzi CENSOVÝ IS) 

akceptuje s výhradami a uvede termín pro odstranění vad. Oprávnění zástupci obou smluvních 

stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených vad provedou 

smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany sjednávají, že v případě akceptace s výhradami podle tohoto písmene není 

dodavatel, za předpokladu, že dokončil a předal zkušební verzi CENSOVÝ IS, objednateli včas, 

po dobu odstraňování vad kategorie C a/nebo B v prodlení s dokončením zkušební verze 

CENSOVÝ IS. 

c) Neakceptováno: Shledá-li objednatel v předmětu akceptace závažné vady, tj. vadu nebo vady 

kategorie A nebo více než 5 (slovy: pět) vad kategorie B, stanoví objednatel po konzultaci 

s dodavatelem přiměřený závazný termín jejich odstranění s tím, že po dobu od sjednaného 

termínu pro dokončení 2. fáze v Harmonogramu předmětu plnění (v případě akceptačního 

řízení ohledně zkušební verze CENSOVÝ IS) až do úplného odstranění všech vytčených vad 

bude dodavatel v prodlení s dokončením zkušební verze CENSOVÝ IS. Nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných závažných vad 10 (slovy: deset) 

pracovních dnů. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že předmět plnění neakceptuje 

a uvede seznam závažných vad. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační 

protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených závažných vad provedou smluvní 

strany nové akceptační řízení za stejných podmínek.  

 

VIII. Společná ustanovení k akceptaci ZDP, zkušební verze CENSOVÝ IS, finální verze CENSOVÝ 

IS, provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 a Závěrečné zprávy 

CENSOVÝ IS  

 

19. Smluvní strany sjednávají, že vady předmětu akceptace budou klasifikovány dle následujících 

pravidel: 

 Vada kategorie A – předmět akceptace (nebo jeho část) není použitelný ve svých základních 

funkcích nebo se vyskytuje funkční nebo jiná závada znemožňující činnost a řádné užití 

předmětu akceptace nebo jeho části, příp. znemožňující pokračování v realizaci předmětu 

plnění v souladu s touto smlouvou. Tento stav může ohrozit běžný provoz, případně může 

způsobit větší finanční nebo jiné škody. 

 Vada kategorie B – funkčnost předmětu akceptace nebo jeho částí je ve svých funkcích, resp. 

ve výsledku degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz nebo omezuje řádné užití 

předmětu akceptace nebo jeho části. 

 Vada kategorie C – ostatní – drobné vady předmětu akceptace, které nespadají do kategorií A 

nebo B. 

V případě, že vada znemožní či omezí provádění dalších testů, bude příslušná fáze přerušena až 

do nasazení předmětu akceptace po opravě vady. 

20. Nezúčastní-li se dodavatel jednání s objednatelem k projednání akceptace anebo odmítne-li 

podepsat akceptační protokol, má se za to, že se skutečnostmi v něm uvedenými souhlasí. 

 

21. Akceptace ZDP bez výhrad nebo s výhradami, akceptace zkušební verzi CENSOVÝ IS bez výhrad 

nebo s výhradami, akceptace finální verze CENSOVÝ IS bez výhrad nebo s výhradami, akceptace 

provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 bez výhrad nebo s výhradami, 

akceptace Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS bez výhrad nebo s výhradami ve smyslu tohoto článku 
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smlouvy je podmínkou oprávněnosti fakturace příslušné části ceny za CENSOVÝ IS ponížené o 

cenu za Nástroj Zpracování dat v souladu s článkem VI odst. 5. této smlouvy. 

 
22. Smluvní strany tímto sjednávají, že akceptační protokol bude obsahovat alespoň tyto náležitosti: 

a) označení smluvních stran; 

b) datum a místo projednání akceptace; 

c) označení předmětu plnění, který je předmětem akceptace, nebo jeho části; 

d) závěr akceptačního řízení (akceptováno bez výhrad, akceptováno s výhradami, 

neakceptováno) 

e) v případě akceptace s výhradami nebo v případě neakceptace předmětu plnění soupis vad 

a termín pro jejich odstranění; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (případně pouze podpis oprávněného zástupce 

objednatele, pokud dodavatel odmítne akceptační protokol potvrdit podpisem). 

 

Článek VI 

Cena za CENSOVÝ IS a platební podmínky 

 

1. Celková cena za CENSOVÝ IS v rozsahu vymezeném v článku II odst. 1. této smlouvy (dále jen 

„cena za CENSOVÝ IS“) činí 18.693.949,17 Kč (slovy: osmnáct milionů šest set devadesát tři tisíc 

devět set čtyřicet devět korun českých a sedmnáct haléřů) bez DPH. 

 

2. Cenu za CENSOVÝ IS tvoří položkové ceny jednotlivých skutečně dodavatelem dodaných 

komponent popsaných v článku II odst. 1. této smlouvy a ceny za provedení implementace 

CENSOVÝ IS, provedení integrace CENSOVÝ IS s okolními prvky a provedení dalších činností 

dodavatelem, které jsou uvedeny v nabídce dodavatele k veřejné zakázce s tím, že cena za 

CENSOVÝ IS zahrnuje ceny za veškerá dílčí plnění poskytnutá dodavatelem objednateli v rámci 

vybudování CENSOVÝ IS v rozsahu podle článku II odst. 1. této smlouvy, jakož i ceny za služby 

a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo v této 

smlouvě, ale dodavatel jako odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné 

poskytování plnění podle této smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že cena za 

Nástroj Zpracování dat zahrnuje i cenu za zaškolení pracovníků objednatele k používání Nástroje 

Zpracování dat v rozsahu stanoveném v článku X odst. 3. této smlouvy a rovněž cenu za 

maintenance k Nástroji Zpracování dat po dobu trvání této smlouvy (dále jen „cena za Nástroj 

Zpracování dat“). 

 
3. K ceně za CENSOVÝ IS bude připočtena DPH v sazbě podle právních předpisů platných ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že položkové ceny komponent CENSOVÝ IS, včetně 

provedení implementace CENSOVÝ IS, provedení integrace CENSOVÝ IS s okolními prvky 

a provedení dalších činností dodavatelem, které jsou uvedeny v nabídce dodavatele k veřejné 

zakázce, jsou sjednány jako ceny maximálně možné. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že 

cena za Nástroj Zpracování dat zahrnuje (vedle ceny za zaškolení) i cenu za maintenance 

k Nástroji Zpracování dat po dobu trvání této smlouvy, přičemž cena za maintenance k Nástroji 

Zpracování dat po dobu trvání této smlouvy činí 3.466.471,82 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát 

šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých osmdesát dva haléřů). 

 
5. Cenu za CENSOVÝ IS je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli následovně: 

a) na základě předání a aktivace licence ke komponentě Nástroj Zpracování dat je dodavatel 

oprávněn objednateli vyúčtovat cenu za Nástroj Zpracování dat ve výši 8.718.700,55 Kč (slovy: 

osm milionů sedm set osmnáct tisíc sedm set korun českých padesát pět haléřů) bez DPH, a 
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to nejdříve v den následující po dni předání a aktivace licence ke komponentě Nástroj 

Zpracování dat; 

b) cenu za CENSOVÝ IS poníženou o cenu za Nástroj Zpracování dat je dodavatel oprávněn 

objednateli vyúčtovat ve třech částech: 

1. část ve výši 2.992.574,59 Kč (slovy: dva miliony devět set devadesát dva tisíc pět set 

sedmdesát čtyři korun českých padesát devět haléřů) bez DPH odpovídající 30 % 

(slovy: třiceti procentům) ceny za CENSOVÝ IS ponížené o cenu za Nástroj Zpracování 

dat nejdříve v den následující po akceptaci zkušební verze CENSOVÝ IS v rámci 

akceptačního řízení ohledně zkušební verze CENSOVÝ IS ve smyslu článku V této 

smlouvy bez výhrad nebo s výhradami, a to za předpokladu, že zároveň došlo 

k akceptaci ZDP bez výhrad nebo s výhradami; 

2. část ve výši 4.987.624,31 Kč (slovy: čtyři miliony devět set osmdesát sedm tisíc šest 

set dvacet čtyři korun českých třicet jeden haléřů) bez DPH odpovídající 50 % (slovy: 

padesáti procentům) ceny za CENSOVÝ IS ponížené o cenu za Nástroj Zpracování dat 

nejdříve v den následující po akceptaci finální verze CENSOVÝ IS v rámci 

akceptačního řízení ohledně finální verze CENSOVÝ IS ve smyslu článku V této 

smlouvy bez výhrad nebo s výhradami; 

3. část ve výši 1.995.049,72 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát pět tisíc čtyřicet 

devět korun českých sedmdesát dva haléřů) bez DPH odpovídající 20 % (slovy: dvaceti 

procentům) ceny za CENSOVÝ IS ponížené o cenu za Nástroj Zpracování dat nejdříve 

v den následující po akceptaci Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS v rámci akceptačního 

řízení ohledně Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS ve smyslu článku V této smlouvy bez 

výhrad nebo s výhradami, za předpokladu, že zároveň došlo k akceptaci provozu 

CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 v rámci akceptačního řízení 

ohledně provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 ve smyslu 

článku V této smlouvy bez výhrad nebo s výhradami. 

 

6. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že v případě, že výsledkem akceptačního řízení ohledně 

provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 bude „neakceptováno“, zaniká 

dodavateli právo na úhradu 3. části ceny za CENSOVÝ IS ponížené o cenu za Nástroj Zpracování 

dat, tj. objednatel není povinen v takovém případě dodavateli 3. část ceny za CENSOVÝ IS 

ponížené o cenu za Nástroj Zpracování dat dodavateli uhradit a závazek objednatele zaplatit cenu 

za CENSOVÝ IS dodavateli v tomto rozsahu (tj. ve výši 3. části ceny za CENSOVÝ IS ponížené 

o cenu za Nástroj Zpracování dat) zaniká a o tuto částku, tj. o částku ve výši 3. části ceny za 

CENSOVÝ IS ponížené o cenu za Nástroj Zpracování dat se cena za CENSOVÝ IS snižuje.  

 

7. Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností 

po uzavření této smlouvy. 

 

8. Vyúčtování ceny za CENSOVÝ IS, resp. její části, provede dodavatel daňovým dokladem – 

fakturou, která musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů, 

zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto podstatných 

náležitostí musí daňový doklad – faktura dodavatele obsahovat evidenční číslo objednatele této 

smlouvy, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku. 

 
9. Lhůta splatnosti faktury činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů, resp. v případě faktury vystavené v lednu 

nebo prosinci kalendářního roku 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne doručení daňového dokladu – 

faktury se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce objednateli do datové schránky, 

doporučenou listovní zásilkou, nebo osobně do podatelny v sídle ČSÚ. Není-li ve smlouvě 
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stanoveno jinak, sjednávají smluvní strany totožnou lhůtu splatnosti i pro placení jiných plateb podle 

této smlouvy (úroky z prodlení, náhrada škody apod.). 

 
10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti, která obsahuje cenu za CENSOVÝ IS, resp. její část, vyúčtovanou 

v rozporu s touto smlouvou nebo která obsahuje chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti 

vyúčtované ceny za CENSOVÝ IS, resp. její části, začíná v takovém případě znovu běžet ode dne 

doručení opravené faktury objednateli způsobem uvedeným v předchozím odstavci.  

 
11. Cena za CENSOVÝ IS, resp. její část, vyúčtovaná fakturou dodavatele se pokládá za uhrazenou 

okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. 

Článek VII 

Záruka na CENSOVÝ IS 

 

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na CENSOVÝ IS se záruční dobou od akceptace finální 

verze CENSOVÝ IS do ukončení trvání této smlouvy ve smyslu článku XVII odst. 1. této smlouvy 

na to, že CENSOVÝ IS, jeho implementace a integrace CENSOVÝ IS s okolními prvky splňuje ke 

dni akceptace finální verze CENSOVÝ IS objednatelem bez výhrad veškeré požadavky na 

CENSOVÝ IS stanovené touto smlouvou a je plně funkční k účelu, pro který byl CENSOVÝ IS 

vybudován. Záruka se vztahuje na všechny dílčí části plnění, tj. na všechny komponenty 

CENSOVÝ IS a na všechny činnosti provedené v rámci vývoje, implementace a integrace 

CENSOVÝ IS s okolními prvky. 

 

2. Dodavatel dále poskytuje objednateli prodlouženou záruku na komponentu Sběr dat z AZD od 

akceptace finální verze CENSOVÝ IS do 31. 12. 2023 na to, že komponenta Sběr dat z AZD splňuje 

ke dni akceptace finální verze CENSOVÝ IS objednatelem bez výhrad, tj. po odstranění vad 

kategorie C, veškeré požadavky na komponentu Sběr dat z AZD stanovené touto smlouvou a je 

plně funkční k účelu, pro který byla komponenta Sběr dat z AZD vybudována.  

 

3. Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání záruční doby dle této smlouvy na vlastní náklady odstraní 

všechny vady, které se v předmětu plnění vyskytnou. Reklamaci záručních vad uplatní objednatel 

u dodavatele vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozví, a to písemně s tím, že 

reklamace musí vždy obsahovat evidenční číslo smlouvy objednatele a popis vady nebo informaci 

jak se vada projevuje. Reklamaci záruční vady zašle objednatel dodavateli do datové schránky,    

e-mailem na kontaktní osobu ve věcech technických anebo doporučenou listovní zásilkou. 

 
4. Dodavatel je povinen začít s odstraněním reklamované záruční vady vždy nejpozději  

do 24 (slovy: čtyřiadvaceti) hodin od doručení reklamace objednatele a odstranit záruční vadu vždy 

nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů od doručení písemné reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

 
5. Neodstraní-li dodavatel řádně reklamovanou záruční vadu ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn pověřit jejím odstraněním jinou osobu. Dodavatel v takovém případě uhradí objednateli 

veškeré náklady vynaložené v souvislosti s reklamací a odstraněním záruční vady, a to na základě 

písemné výzvy objednatele ve lhůtě ve výzvě uvedené. 
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Článek VIII 

Sankční ustanovení pro CENSOVÝ IS 

 

1. V případě prodlení dodavatele s dokončením 0., 1., 4., 7. nebo 8. fáze stanovené v Harmonogramu 

předmětu plnění této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 

každý započatý den a každý jednotlivý případ prodlení. 

 

2. V případě prodlení dodavatele s dokončením 2. nebo 5. fáze stanovené v Harmonogramu 

předmětu plnění této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 

každý započatý den a každý jednotlivý případ prodlení. 

 
3. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady v rámci akceptačního řízení dle článku V této 

smlouvy ve stanovené lhůtě nebo v případě prodlení dodavatele s odstraněním vady zjištěné 

průběžnou kontrolou dle článku XI této smlouvy ve stanovené lhůtě nebo v případě prodlení 

dodavatele s odstraněním vady zjištěné v rámci reklamace dle článku VII této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel je povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 

u každé jednotlivé vady. 

 
4. V případě porušení povinnosti dodavatele podle článku X odst. 1. písm. a) této smlouvy je 

objednatel oprávněn po dodavateli požadovat a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 5.000.000 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) za každý jednotlivý prokázaný 

případ kybernetického bezpečnostního incidentu způsobeného technologiemi použitými při 

poskytování předmětu plnění podle této smlouvy, jehož dopad je úrovně „Kritický (4)“ při použití 

vodítek pro hodnocení dopadů bezpečnostních incidentů dle Metodiky analýzy a řízení rizik 

informací a IS ČSÚ, s níž byl dodavatel seznámen před uzavřením této smlouvy, neboť Metodika 

analýzy a řízení rizik informací a IS ČSÚ byla součástí zadávací dokumentace. 

 
5. V případě porušení povinnosti dodavatele podle článku X odst. 1. písm. j) nebo písm. k) nebo písm. 

r) této smlouvy je objednatel oprávněn po dodavateli požadovat a dodavatel je povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) za každý jednotlivý 

prokázaný případ porušení povinnosti. 

 

6. V případě porušení povinnosti dodavatele podle článku X odst. 1. písm. d) nebo e) této smlouvy 

nebo podle článku XII nebo XIII nebo podle článku X odst. 3. této smlouvy je objednatel oprávněn 

požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní 

povinnosti, resp. za každý započatý měsíc, v němž nebude mít dodavatel uzavřenou platnou 

a účinnou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

 
7. V případě porušení jiné smluvní povinnosti dodavatele je objednatel oprávněn požadovat po 

dodavateli zaplacení a dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení jakékoli jiné povinnosti 

plynoucí z této smlouvy anebo potvrzené výzvy, pokud takovou povinnost dodavatel nesplní ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené 

povinnosti s tím, že v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta pro splnění povinnosti je 

přiměřená, pokud činí alespoň 5 (slovy: pět) kalendářních dnů. 
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8. Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Objednatel je oprávněn 

jednostranně započíst svou pohledávku za dodavatelem z titulu smluvní pokuty vůči jakékoli 

splatné pohledávce dodavatele za objednatelem. 

 
9. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu škody případně vzniklé porušením smluvní 

povinnosti, a to v plné výši. 

 
10. Dodavatel výslovně prohlašuje, že výše smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy je přiměřená 

a odpovídá charakteru zajišťovaných povinností. 

 
11. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za předmět plnění nebo jeho části je dodavatel 

oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení z dlužné částky ve výši podle 

platných právních předpisů k prvému dni prodlení. 

 

Článek IX 

Služby k CENSOVÝ IS 

 

I. Způsob poskytování Průřezových služeb k CENSOVÝ IS  

 

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Průřezové služby k CENSOVÝ IS v rozsahu 

a za podmínek dle článku II odst. 2. této smlouvy ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 

a kapitolami č. 1 Technický popis řešení a 2. Naplnění požadavků zadavatele přílohy č. 2 této 

smlouvy, a to od okamžiku akceptace ZDP bez výhrad, resp. s výhradami, objednatelem do 

ukončení 7. fáze dle Harmonogramu předmětu plnění (dále jen „doba poskytování Průřezových 

služeb“).   

 

2. Smluvní strany sjednávají, že Průřezové služby budou dodavatelem poskytovány po sjednanou 

dobu dle odst. 1. tohoto článku pravidelně a průběžně bez nutnosti jejich objednávání ze strany 

objednatele. 

 

II. Způsob poskytování Služeb podpory provozu k CENSOVÝ IS  

 

3. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli Služby podpory provozu 

k CENSOVÝ IS v rozsahu a za podmínek dle článku II odst. 2. této smlouvy ve spojení s přílohou 

č. 1 této smlouvy a kapitolami č. 1 Technický popis řešení a 2. Naplnění požadavků zadavatele 

přílohy č. 2 této smlouvy, a to od okamžiku akceptace zkušební verze CENSOVÝ IS s výhradami 

nebo bez výhrad objednatelem do ukončení 7. fáze dle Harmonogramu předmětu plnění (dále jen 

„doba poskytování Služeb podpory provozu“). 

 

4. Smluvní strany sjednávají, že Služby podpory provozu budou dodavatelem poskytovány po 

sjednanou dobu dle odst. 3. tohoto článku pravidelně a průběžně bez nutnosti jejich objednávání 

ze strany objednatele podle následujících pravidel: 

 
a) Pokrytí Služeb podpory provozu pro fáze dle Harmonogramu předmětu plnění 

 

Prostředí objednatele zkušební sčítání reálné sčítání 

Produkční prostředí Modulu ověření 

respondenta pro ONLINE (čl. II, bod 1., odst. 

e) této smlouvy) 

24 hod. x 7 dnů v 

týdnu po dobu 31 

dnů v rámci 4. fáze  

24 hod. x 7 dnů v 

týdnu v období od 

24. března 2021 do 

23. dubna 2021 
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Produkční prostředí SW komponent 

CENSOVÝ IS (čl. II, bod 1., odst. a) až d) této 

smlouvy) 

8 hod. x 5 prac. dnů 

v průběhu 4. až 6. 

fáze  

12 hod. x 5 prac. dnů 

v průběhu 7. fáze 

Testovací a vývojové prostředí Modulu ověření 

respondenta pro ONLINE (čl. II, bod 1., odst. 

e) této smlouvy) 

12 hod. x 5 prac. dnů 

v rámci 2. a 3. fáze a 

24 hod. x 7 dnů v 

týdnu po dobu 31 

dnů v rámci 4. fáze  

12 hod. x 5 prac. dnů 

v rámci 6. fáze a 24 

hod. x 7 dnů v týdnu 

v období od 24. 

března 2021 do 23. 

dubna 2021 

Testovací a vývojové prostředí SW komponent 

CENSOVÝ IS (čl. II, bod 1., odst. a) až d) této 

smlouvy) 

8 hod. x 5 prac. dnů 

od 1. června 2020 až 

do dokončení 6. fáze  

12 hod. x 5 prac. dnů 

v rámci 7. fáze 

 

 
 

b) Kategorizace incidentů (vad) 

 Kategorie A – vážný incident s nejvyšší prioritou, který má kritický dopad do funkčnosti 

komponenty CENSOVÝ IS nebo její zásadní části a dále incident, který znemožňuje užívání 

komponenty CENSOVÝ IS nebo její části nebo způsobuje vážné provozní problémy. 

 Kategorie B – incident, který svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné 

zhoršení výkonnosti a funkčnosti komponenty CENSOVÝ IS nebo její části. Komponenta 

CENSOVÝ IS nebo její část má zásadní omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o 

incidenty odstranitelné, které způsobují problémy při užívání a provozování komponenty 

CENSOVÝ IS nebo její části, ale umožňují provoz. Bezpečnostní incident, který neohrožuje 

dostupnost služby, spadá vždy do kategorie B. 

 Kategorie C – incident, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. 

Znamená snadno odstranitelné incidenty s minimálním dopadem na funkcionality či 

funkčnost komponenty CENSOVÝ IS nebo její části. 

 

c) Priority reakce a vyřešení incidentu 

 

Priorita 

 

Popis Reakční doba na 

incident (potvrzení 

přijetí požadavku) 

Doba vyřešení 

incidentu 

1 Vysoká priorita – odstranění chyby  15 minut od 

odeslání 

požadavku 

dodavateli 

15 minut od 

potvrzení přijetí 

požadavku 

dodavatelem 

2 Střední priorita – odstranění chyby  30 minut od 

odeslání 

požadavku 

dodavateli 

2 hodiny od 

potvrzení přijetí 

požadavku 

dodavatelem 

3 Nízká priorita – odstranění chyby  120 minut od 

odeslání 

požadavku 

dodavateli 

48 hodin od 

potvrzení přijetí 

požadavku 

dodavatelem 
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d) Přiřazení priorit pro řešení incidentů 

 

Prostředí objednatele Incident 

Kategorie A 

Incident 

Kategorie B 

Incident 

Kategorie C 

Produkční prostředí Modulu ověření 

respondenta pro ONLINE (čl. II, bod 1., odst. 

e) této smlouvy) při zkušebním sčítání SLDB 

2021, a to 15 dnů v rámci 4. fáze (24 hodin x 7 

dnů) 

1 2 2 

Produkční prostředí Modulu ověření 

respondenta pro ONLINE (čl. II, bod 1., odst. 

e) této smlouvy) při reálném sčítání SLDB 

2021, a to od 27. března 2021 do 9. dubna 

2021 (24 hod. x 7 dnů) 

1 1 2 

Produkční prostředí SW komponent 

CENSOVÝ IS (čl. II, bod 1., odst. a) až d) této 

smlouvy) 

2 2 3 

Testovací a vývojové prostředí Modulu ověření 

respondenta pro ONLINE (čl. II, bod 1., odst. 

e) této smlouvy) 

2 3 3 

Testovací a vývojové prostředí SW komponent 

CENSOVÝ IS (čl. II, bod 1., odst. a), až d) této 

smlouvy) 

2 3 3 

 

V rámci řešení incidentu, především vzhledem k požadavku na minimalizaci dopadů incidentu, 

může dodavatel použít i dočasné (náhradní) řešení (dále jen „dočasné řešení“). Dočasné řešení je 

založené na postupu, jehož pomocí lze nevyhovující stav komponenty CENSOVÝ IS překlenout či 

obejít, nebo na úpravě, která eliminuje klíčové negativní dopady incidentu. Na základě poskytnutí 

takového dočasného řešení může dojít ke změně klasifikace kategorie incidentu, a tedy i ke snížení 

priority. Změnu priority schvaluje objednatel. Smluvní strany sjednávají, že pokud bude dočasné 

řešení výslovně schváleno objednatelem a zároveň pokud dočasné řešení nebude mít vliv na 

požadovanou kvalitu předmětu plnění, neuplatní v takovém případě objednatel sankce sjednané 

v této smlouvě.     

 

III. Způsob poskytování Služeb podpory uživatelů NZD k CENSOVÝ IS  

 

5. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Služby podpory uživatelů NZD k CENSOVÝ IS 

v rozsahu a za podmínek dle článku II odst. 2. této smlouvy ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 

a kapitolami č. 1 Technický popis řešení a 2. Naplnění požadavků zadavatele přílohy č. 2 této 

smlouvy, a to od okamžiku předání a aktivace licence ke komponentě Nástroj Zpracování dat do 

ukončení této smlouvy ve smyslu článku XVII odst. 1. této smlouvy, a to výhradně na základě výzev 

objednatele. 
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6. Smluvní strany sjednávají, že Služby podpory uživatelů NZD budou poskytovány po sjednanou 

dobu dle odst. 5. tohoto článku na základě jednotlivých požadavků (výzev) objednatele tak, jak je 

upraveno dále v odst. 7. tohoto článku.  

 

7. V případě potřeby poskytnutí Služby podpory uživatelů NZD zašle objednatel dodavateli 

požadavek na poskytnutí Služby podpory uživatelů NZD (dále jen „výzva“) elektronickou cestou na 

e-mail dodavatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že není-li ve výzvě požadováno jinak, dodavatel se 

zavazuje požadovanou Službu podpory uživatelů NZD objednateli poskytnout nejpozději do 

2 (slovy: dvou) pracovních dnů od odeslání výzvy k realizaci Služby podpory uživatelů NZD 

objednatelem dodavateli. Výzva objednatele musí obsahovat rozsah a specifikaci konkrétní Služby 

podpory uživatelů NZD, identifikační údaje objednatele, termín poskytnutí Služby podpory uživatelů 

NZD, předpokládaný počet člověkodnů potřebných pro její realizaci a podpis oprávněného 

zástupce objednatele ve věcech smluvních. Dodavatel není oprávněn objednateli poskytovat 

Služby podpory uživatelů NZD bez předchozí výzvy objednatele. Dodavatel je povinen písemnou 

formou potvrdit výzvu emailem oprávněnému zástupci objednatele ve věcech smluvních nejpozději 

do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení. Objednatel se zavazuje dodavatele 

informovat o svém záměru vyzvat dodavatele k poskytnutí Služeb podpory uživatelů NZD vždy 

v dostatečném časovém předstihu tak, aby dodavatel byl schopen si zajistit odpovídající, zejména 

personální, kapacity potřebné k řádnému poskytnutí požadovaných služeb. Smluvní strany 

výslovně sjednávají, že Služby podpory uživatelů NZD podle tohoto odstavce nepředstavují plnění 

na základě samostatných smluv, ale dílčí plnění při realizaci této smlouvy. 

 

 

IV. Akceptace Služeb k CENSOVÝ IS 

 

8. Služby k CENSOVÝ IS poskytované objednateli dodavatelem na základě této smlouvy se pokládají  

za řádně poskytnuté jejich akceptací objednatelem bez výhrad. Smluvní strany sjednávají, že 

akceptační řízení ke Službám k CENSOVÝ IS bude započato vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) 

pracovních dní od ukončení kalendářního čtvrtletí v rámci trvání sjednané doby poskytování Služeb 

k CENSOVÝ IS, přičemž akceptační řízení ke Službám k CENSOVÝ IS bude vždy započato na 

základě písemné výzvy objednatele. Rovněž ohledně Služeb podpory uživatelů NZD bude 

akceptační řízení započato vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od ukončení 

kalendářního čtvrtletí v rámci trvání sjednané doby poskytování Služeb podpory uživatelů NZD 

s tím, že budou předmětem akceptace Služby podpory uživatelů NZD, které byly dodavatelem 

objednateli poskytnuty v příslušném kalendářním čtvrtletí na základě výzvy objednatele. 

 

9. Při započetí akceptačního řízení ke Službám k CENSOVÝ IS je dodavatel povinen předložit 

objednateli akceptační protokol (s náležitostmi stanovenými v odst. 12. tohoto článku) a zároveň 

příslušnou dokumentaci ke Službám k CENSOVÝ IS, včetně výkazu práce (dále také jen 

„dokumentace k akceptaci“). Výkaz práce ohledně akceptace Služeb podpory uživatelů NZD musí 

obsahovat alespoň počet vykázaných člověkodnů a popis provedených Služeb podpory uživatelů 

NZD. Projednání akceptace ke Službám k CENSOVÝ IS se bude konat vždy nejpozději do 5 (slovy: 

pěti) pracovních dní od zahájení akceptačního řízení ke Službám k CENSOVÝ IS v termínu 

zaslaném dodavateli, resp. jeho oprávněným osobám ve věcech akceptace e-mailem s nejméně 

dvoudenním předstihem, to vše v případě, že Služby k CENSOVÝ IS objednatel neakceptuje bez 

výhrad podle odst. 10. písm. a) tohoto článku smlouvy ihned. 

 
 

10. Výsledkem akceptačního řízení může být: 

a) Akceptováno bez výhrad: Neshledá-li objednatel ve Službách k CENSOVÝ IS žádné vady ani 

nedodělky ani nedostatky v dokumentaci k akceptaci (vady nebo nedodělky nebo nedostatky 
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v dokumentaci k akceptaci společně dále jen „vady“), uvede do akceptačního protokolu, že 

Služby k CENSOVÝ IS akceptuje bez výhrad a akceptační protokol potvrdí oprávnění zástupci 

obou smluvních stran svými podpisy; 

b) Akceptováno s výhradami: V případě, že objednatel shledá ve Službách k CENSOVÝ IS vady 

kategorie C, které je možné odstranit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, stanoví 

objednatel po konzultaci s dodavatelem závazný termín jejich odstranění. Nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných vad 5 (slovy: pět) pracovních dní. 

Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že Služby k CENSOVÝ IS akceptuje s výhradami 

a uvede termín pro odstranění vad. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí 

akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených vad provedou smluvní 

strany nové akceptační řízení za stejných podmínek. Odmítne-li dodavatel akceptační protokol 

potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, má se za to, že se závěry objednatele 

v akceptačním řízení souhlasí.  

c) Neakceptováno: Shledá-li objednatel ve Službách k CENSOVÝ IS vady kategorie B nebo A, 

stanoví objednatel po konzultaci s dodavatelem přiměřený závazný termín jejich odstranění 

s tím, že nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných vad 

kategorie B a/nebo A 10 (slovy: deset) pracovních dnů. Objednatel do akceptačního protokolu 

uvede, že Služby k CENSOVÝ IS neakceptuje a uvede seznam vad. Oprávnění zástupci obou 

smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Pro případ, že dodavatel odmítne 

akceptační protokol potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, má se za to, že se závěry 

objednatele v akceptačním řízení souhlasí. Po odstranění všech vytčených vad kategorie B 

a/nebo A provedou smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek. 

 

11. Akceptace Služeb k CENSOVÝ IS bez výhrad ve smyslu odst. 10) písm. a) tohoto článku smlouvy 

nebo s výhradami ve smyslu odst. 10) písm. b) tohoto článku smlouvy je podmínkou oprávněnosti 

fakturace Služeb k CENSOVÝ IS. 

 

12. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku V odst. 19., 20. a 22. této smlouvy se použijí u 

akceptace Služeb k CENSOVÝ IS obdobně. 

 

 

V. Cena Služeb k CENSOVÝ IS 

 

13. Cena za poskytování Služeb k CENSOVÝ IS (dále také jen „cena Služeb k CENSOVÝ IS“) se 

sjednává následovně: 

 cena za Průřezové služby činí 9.748.375,69 Kč (slovy: devět milionů sedm set čtyřicet osm 

tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých šedesát devět haléřů) bez DPH za celou dobu 

poskytování Průřezových služeb, jak je stanoveno v odst. 1. tohoto článku smlouvy, 

 cena za Služby podpory provozu činí 7.288.667,40 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě 

osmdesát osm tisíc šest set šedesát sedm korun českých čtyřicet haléřů) bez DPH za 

celou dobu poskytování Služeb podpory provozu, jak je stanoveno v odst. 3. tohoto článku 

smlouvy, 

 cena za Služby podpory uživatelů NZD činí 12.707,18 Kč (slovy: dvanáct tisíc sedm set 

sedm korun českých osmnáct haléřů) bez DPH za jeden člověkoden poskytování Služby 

podpory uživatelů NZD. 

 

14. K ceně Služeb k CENSOVÝ IS bude připočtena DPH v sazbě podle právních předpisů platných ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

 



 
 
 
 
 

. 

 

15. Cena Služeb k CENSOVÝ IS je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady na poskytování Služeb k CENSOVÝ IS podle této smlouvy, včetně správních 

poplatků a nákladů na daně a pojištění, veškerých nákladů na zaměstnance, a to včetně mzdy, 

dopravy, povinných odvodů, nákladů za práce přesčas, za noční práci či za práci ve svátek, jakož 

i ceny za služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky nebo v této smlouvě, ale dodavatel jako odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou 

nezbytné pro řádné poskytování Služeb k CENSOVÝ IS podle této smlouvy. 

 
16. Cenu za Průřezové služby a cenu za Služby podpory provozu bude objednatel dodavateli hradit 

v poměrných částkách vypočtených k okamžiku započetí poskytování těchto služeb z celkové 

částky stanovené pro jednotlivé typy Služeb k CENSOVÝ IS v odst. 13. tohoto článku smlouvy, a 

to čtvrtletně zpětně na základě daňových dokladů – faktur, které je dodavatel oprávněn vystavit 

vždy do 15 (slovy: patnácti) dnů od akceptace Služeb k CENSOVÝ IS za uplynulé kalendářní 

čtvrtletí (nebo jeho poměrnou část) objednatelem bez výhrad podle odst. 10. písm. a) tohoto článku 

smlouvy nebo s výhradami podle odst. 10. písm. b) tohoto článku smlouvy. Smluvní strany tímto 

výslovně sjednávají, že pokud bude dodavatel z jakéhokoliv důvodu (např. účinnost smlouvy 

nastane v průběhu kalendářního čtvrtletí nebo pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy 

v průběhu kalendářního čtvrtletí) objednateli poskytovat Průřezové služby nebo Služby podpory 

provozu podle této smlouvy jen po část kalendářního čtvrtletí, bude cena Průřezových služeb, resp. 

cena Služeb podpory provozu za takové kalendářní čtvrtletí poměrně krácena. Pro vyloučení 

pochybností se sjednává, že součet poměrných částek vyplacených na základě této smlouvy za 

Průřezové služby, resp. za Služby podpory provozu nesmí přesáhnout celkovou částku stanovenou 

pro tyto jednotlivé typy Služeb k CENSOVÝ IS v odst. 13. tohoto článku smlouvy; případné zůstatky 

celkové ceny stanovené v odst. 13 tohoto článku smlouvy (které nebyly vyúčtovány v průběhu doby 

poskytování Průřezových služeb, resp. v průběhu doby poskytování Služeb podpory provozu) 

budou vyúčtovány v poslední fakturaci týkající se příslušných Služeb k CENSOVÝ IS. 

 

17. Cenu za Služby podpory uživatelů NZD bude objednatel dodavateli hradit čtvrtletně zpětně na 

základě daňových dokladů – faktur, které je dodavatel oprávněn vystavit vždy do 15 (slovy: 

patnácti) dnů od akceptace Služeb podpory uživatelů NZD za uplynulé kalendářní čtvrtletí (nebo 

jeho poměrnou část) objednatelem bez výhrad podle odst. 10. písm. a) tohoto článku smlouvy nebo 

s výhradami podle odst. 10. písm. b) tohoto článku smlouvy, a to na základě objednatelem 

akceptovaného výkazu práce ohledně Služeb podpory uživatelů NZD poskytnutých dodavatelem 

za uplynulé kalendářní čtvrtletí. 

 
18. Akceptace Služeb k CENSOVÝ IS objednatelem bez výhrad nebo s výhradami je podmínkou 

oprávněnosti fakturace ceny Služeb k CENSOVÝ IS. 

 
19. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku VI odst. 7., 8., 9., 10. a 11. této smlouvy se použijí 

ohledně platebních podmínek hrazení ceny Služeb k CENSOVÝ IS obdobně. 

 

VI. Záruka na Služby k CENSOVÝ IS 

 

20. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za kvalitu poskytovaných Služeb k CENSOVÝ IS po dobu 

trvání této smlouvy dle článku XVII odst. 1. této smlouvy. 

 

21. V případě, že součástí poskytovaných Služeb k CENSOVÝ IS jsou dodávky SW prvků, poskytne 

dodavatel objednateli záruku na dodávky v rozsahu záruky a na záruční dobu poskytovanou 

výrobcem takových prvků. 

 
22. V dalším se záruční podmínky týkající se Služeb k CENSOVÝ IS řídí přiměřeně článkem VII této 

smlouvy.  
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VII. Sankční ustanovení pro Služby k CENSOVÝ IS 

 

23. V případě porušení závazků dodavatele při poskytování Služeb k CENSOVÝ IS je objednatel 

oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu: 

a) ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každých započatých 15 (slovy: patnáct) 

minut překročení reakční doby na incident u priority č. 1 podle článku IX, bod II., písm. c) a d) této 

smlouvy; 

b) ve výši 6.000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každou započatou půlhodinu překročení 

reakční doby na incident u priority č. 2 podle článku IX, bod II., písm. c) a d) této smlouvy této 

smlouvy; 

c) ve výši 600 Kč (slovy: šest set korun českých) za každou započatou hodinu překročení reakční 

doby na incident u priority č. 3 podle článku IX, bod II., písm. c) a d) této smlouvy; 

d) ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každých započatých 15 minut prodlení 

s vyřešením incidentu s prioritou č. 1 podle článku IX, bod II., písm. c) a d) této smlouvy; 

e) ve výši 12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení 

s vyřešením incidentu s prioritou č. 2 podle článku IX, bod II., písm. c) a d) této smlouvy; 

f) ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení 

s vyřešením incidentu s prioritou č. 3 podle článku IX, bod II., písm. c) a d) této smlouvy; 

g) ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním 

objednatelem vytčených vad Služeb k CENSOVÝ IS (v rámci akceptačního řízení nebo v rámci 

průběžné kontroly kvality poskytovaných Služeb k CENSOVÝ IS dle článku XI této smlouvy) anebo 

záručních vad Služeb k CENSOVÝ IS dle odst. 21. tohoto článku ve spojení s článkem VII odst. 4. 

této smlouvy. 

 

 

 

Článek X 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Dodavatel se zavazuje: 

a) poskytovat objednateli předmět plnění podle této smlouvy řádně a včas, v souladu 

s podmínkami této smlouvy a s platnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí 

a schopností a s potřebnou odbornou péčí, a to po celou dobu trvání této smlouvy, a dále se 

dodavatel zavazuje poskytovat předmět plnění v souladu s právními předpisy o kybernetické 

bezpečnosti a v souladu s přílohou č. 3 této obsahující Bezpečnostní požadavky; 

b) poskytnout objednateli kdykoli v průběhu trvání této smlouvy potřebnou součinnost k provedení 

kontrolního bezpečnostního auditu ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho 

prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky o kybernetické bezpečnosti; 

c) dodržovat platné právní předpisy ve vztahu k bezpečnosti a provozu informačních systémů 

objednatele; 

d) po celou dobu trvání této smlouvy zachovat ve svém řešitelském týmu minimálně 16 (slovy: 

šestnáct) členů s kvalifikací, kvalitou a vymezením rolí tak, jak uvedl ve své nabídce k veřejné 

zakázce a jak je uvedeno v příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „kvalifikovaní členové řešitelského 

týmu“), předem písemnou formou informovat objednatele o zamýšlených změnách ve složení 

týmu a provádět změny v personálním složení tohoto týmu jen se  souhlasem objednatele. 

Objednatel je povinen souhlas s personálními změnami ve složení týmu dodavateli bezdůvodně 

neodpírat a souhlas udělit za předpokladu, že dodavatel doloží, že noví členové řešitelského 

týmu, kteří nahrazují kvalifikované členy řešitelského týmu, splňují všechny požadavky na 

kvalifikaci, kvalitu a vymezení rolí ve stejném rozsahu; 
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e) udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po dobu trvání 

záručních lhůt podle této smlouvy, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 

třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50.000.000 Kč (slovy: padesát miliónů 

korun českých) na jednu škodní událost; na vyžádání je dodavatel povinen tuto pojistnou 

smlouvu objednateli doložit kdykoli v průběhu trvání této smlouvy; 

f) na žádost objednatele spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost případným dalším 

smluvním partnerům objednatele anebo jiným osobám;  

g) předávat objednateli provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a programátorskou 

dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při realizaci předmětu plnění podle této 

smlouvy, a to v rozsahu stanoveném v kapitole 3. Detailní harmonogram a postup realizace 

přílohy č. 1 této smlouvy, přičemž součástí dokumentace ke zkušební verzi CENSOVÝ IS a 

k finální verzi CENSOVÝ IS musí být také analýza rizik z hlediska systému řízení bezpečnosti 

informací vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a likvidaci dat, vycházející z předběžné analýzy bezpečnostních rizik obsažené 

v kapitole 10. Předběžná analýza bezpečnostních rizik přílohy č. 2 této smlouvy a vztahující se 

k předmětu akceptace, tj. ke zkušební verzi CENSOVÝ IS a k finální verzi CENSOVÝ IS (dále 

jen „dokumentace k předmětu plnění“); 

h) i bez pokynů objednatele provést neodkladné úkony související s předmětem této smlouvy, 

které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody, anebo které lze s ohledem na předmět plnění 

smlouvy a na znalosti dodavatele považovat za součást plnění smlouvy; 

i) zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy, a které 

budou přítomny v prostorách ČSÚ, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy, 

především „Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti 

práce a ochrany majetku“, se kterými byl objednatelem seznámen před zahájením pravidelné 

přítomnosti v prostorách ČSÚ; 

j) zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou obsahem této smlouvy, které  

se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, anebo které objednatel označil 

za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými 

za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, 

anebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu; 

závazek mlčenlivosti podle tohoto ustanovení se dodavatel zavazuje dodržovat i po ukončení 

této smlouvy; povinnost mlčenlivosti vztahující se k důvěrným statistickým údajům je stvrzena 

složením slibu mlčenlivosti podle přílohy č. 7 této smlouvy; 

k) pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji 

nebo je bude zpracovávat, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci této smlouvy může v závislosti na 

konkrétním způsobu provádění příslušných částí dodavatelem poskytovaných plnění docházet 

ke zpracování osobních údajů dodavatelem ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, 

berou smluvní strany na vědomí, že v takovém případě jsou povinny uzavřít smlouvu 

o zpracování osobních údajů. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se ochrany 

a zpracování osobních údajů mohou být na základě dohody smluvních stran dále specifikována 

podle výsledků analýz objednatele realizovaných v době trvání této smlouvy; 

l) poskytnout objednateli alespoň jeden přístup (kontaktní místo) pro help desk v souvislosti 

předmětem plnění podle této smlouvy; 

m) vést provozní deník po celou dobu trvání této smlouvy a na vyžádání jej předložit objednateli ke 

kontrole; 
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n) zajistit roli architekta kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti; 

o) po celou dobu trvání smlouvy zajišťovat dostatečnou úroveň bezpečnostních opatření 

k zajištění požadované důvěrnosti, integrity a dostupnosti CENSOVÝ IS a v něm 

zpracovávaných dat; 

p) po celou dobu trvání smlouvy informovat manažera kybernetické bezpečnosti objednatele 

o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy;  

q) informovat objednatele o způsobu řízení rizik na své straně a o zbytkových rizicích souvisejících 

s plněním této smlouvy; 

r) provést likvidaci veškerých dat na zařízeních, které dodavatel použil při plnění předmětu plnění 

podle této smlouvy, resp. provést prokazatelné smazání veškerých dat ze všech zařízení či 

nosičů s tím, že dodavatel se zavazuje objednateli nejpozději při započetí akceptačního řízení 

ohledně provozu CENSOVÝ IS při reálném sčítání v rámci SLDB 2021 dle článku V část IV. 

této smlouvy nebo v případě předčasného ukončení smlouvy předat protokol o prokazatelném 

smazání veškerých dat na zařízeních a nosičích použitých při realizaci předmětu plnění podle 

této smlouvy; 

s) poskytovat SPCSS součinnost ve vztahu k poskytnutí a optimalizaci Infrastruktury SPCSS za 

účelem bezproblémového provozu CENSOVÝ IS a jeho jednotlivých komponent. 

 

2. Objednatel se zavazuje: 

a) poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy dodavateli veškerou nezbytnou součinnost 

potřebnou k naplnění účelu smlouvy; 

b) převzít od dodavatele bez zbytečného odkladu řádné plnění nebo jeho dílčí část ve smyslu této 

smlouvy. 

 

3. Dodavatel se zavazuje, že provede zaškolení vybraných pracovníků objednatele k užívání 

komponenty Nástroj Zpracování dat, přičemž zaškoleno musí být cca 10 (slovy: deset) pracovníků 

určených objednatelem. Zaškolení k užívání komponenty Nástroj Zpracování dat bude probíhat na 

místě sjednaném mezi dodavatelem a objednatelem, a to v rozsahu cca 40 (slovy: čtyřiceti) hodin. 

Zaškolení k užívání komponenty Nástroj Zpracování dat je dodavatel povinen provést nejpozději 

do 1 (slovy: jednoho) měsíce od aktivace licence ke komponentě Nástroj Zpracování dat pro 

objednatele. Možné termíny zaškolení k užívání komponenty Nástroj Zpracování dat se dodavatel 

zavazuje sdělit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od aktivace licence ke 

komponentě Nástroj Zpracování dat pro objednatele, objednatel si z nabízených termínů zaškolení 

vybere termíny tak, aby došlo k naplnění tohoto ustanovení.  

 

Článek XI 

Průběžná kontrola 

 

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu plnění předmětu plnění ze strany dodavatele, a to jednak 

po každé dokončené fázi dle Harmonogramu předmětu plnění a jednak kvalitu Služeb k CENSOVÝ 

IS poskytovaných dodavatelem, a to průběžně po celou dobu trvání této smlouvy. Objednatel je 

oprávněn kontrolovat kvalitu plnění předmětu plnění ze strany dodavatele i v průběhu jednotlivých 

fází realizace předmětu plnění. V případě, že dodavatel nebude plnit požadavky na kvalitu 

předmětu plnění řádně, resp. předané výstupy dodavatelem nebudou odpovídat požadovaným 

výstupům obsaženým v Harmonogramu předmětu plnění nebo v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn dodavateli kdykoli vytknout vady předmětu plnění, a to písemnou formou. Dodavatel se 

zavazuje objednatelem označené vady plnění odstranit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 

od doručení vytknutí vady objednatelem, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany 

jinak. Objednatel je rovněž oprávněn provádět pravidelnou kontrolu dodavatele při plnění předmětu 

plnění této smlouvy z hlediska dodržování zákonných i smluvních povinností dodavatele v rámci 
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kybernetické bezpečnosti. V případě zjištění nedostatků ohledně kybernetické bezpečnosti je 

dodavatel povinen odstranit veškeré vady plnění či nedostatky ve lhůtě uvedené výše v tomto 

ustanovení.  

 
 

Článek XII 
Poddodavatelé 

 
1. Dodavatel je oprávněn zajistit plnění této smlouvy anebo dílčích částí plnění prostřednictvím 

poddodavatelů, jejichž specifikace, včetně specifikace dílčích částí plnění, které budou těmito 

poddodavateli poskytovány, je obsažena v příloze č. 5 této smlouvy. 

 

2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části plnění provádět 

v souladu se všemi podmínkami této smlouvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Tím 

není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění podle této smlouvy, 

dodavatel tedy odpovídá objednateli za řádné plnění této smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve 

stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. 

 
3. Dodavatel se zavazuje nezměnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele, přičemž dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních 

důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele; objednatel se zavazuje souhlas se 

změnou poddodavatele dodavateli bezdůvodně neodpírat. 

Článek XIII 

Vlastnické právo a licenční ujednání 

 

1. V případě, že součástí předmětu plnění dodavatele na základě této smlouvy je zhotovení díla, jehož 

předmět se má stát vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele vlastnické právo k takovému 

předmětu díla dnem uhrazení ceny za předmět plnění, resp. za jeho příslušnou část podle této 

smlouvy. Nebezpečí škody na takovém předmětu díla přechází na objednatele dnem jeho předání 

a převzetí objednatelem, resp. akceptací předmětu plnění objednatelem. Strany tímto výslovně 

sjednávají, že objednatel je oprávněn takové dílo, resp. rozpracované dílo v přiměřeném rozsahu 

užívat pro testovací a zkušební provoz ještě před jeho předáním a před uhrazením ceny za 

poskytnutý předmět plnění. Stejně tak na objednatele přechází vlastnické právo ke všem zdrojovým 

kódům, klíčům a obdobným výstupům vzniklým při realizaci předmětu plnění na základě této 

smlouvy, a to dnem uhrazení ceny za předmět plnění, resp. za jeho příslušnou část podle této 

smlouvy (na základě které zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup vznikl). Strany tímto výslovně 

sjednávají, že objednatel je oprávněn zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup v přiměřeném 

rozsahu užívat pro testovací a zkušební provoz ještě před předáním plnění, včetně výstupů, jehož 

součástí jsou i zdrojové kódy, a tedy před uhrazením ceny za předmět plnění, resp. za jeho 

příslušnou část. 

 

2. V případě, že výsledkem činnosti dodavatele podle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky 

autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, včetně počítačového programu (dále jen 

„autorské dílo“), poskytuje dodavatel objednateli ve smyslu ust. § 2371 občanského zákoníku 

licenci, tj. oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, a to v rozsahu pro jeho řádné užívání 

k naplnění účelu této smlouvy a po celou dobu trvání příslušných práv. 

 

3. Licenci podle předchozího odstavce uděluje dodavatel objednateli jako nevýhradní - a to s výjimkou 

komponenty Sběr dat z AZD, přičemž k této komponentě Sběr dat z AZD dodavatel objednateli 

uděluje licenci výhradní - k veškerým známým způsobům užití takového autorského díla, zejména 
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k účelu, ke kterému bylo autorské dílo dodavatelem vytvořeno, a to minimálně v rozsahu nezbytném 

pro řádné užívání autorského díla objednatelem. Licence je udělena jako neodvolatelná, 

neomezená množstevním rozsahem, neomezená způsobem nebo rozsahem užití a teritoriálně 

neomezená. Dále je licence udělena na dobu určitou, a to po dobu trvání majetkových práv autora 

k autorskému dílu. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout třetím osobám 

sublicenci. Objednatel je oprávněn zpřístupnit užívání autorského díla svým zaměstnancům, 

zástupcům, právním nástupcům a dodavatelům (včetně dodavatelů outsourcingu), a to pouze pro 

vnitřní použití při současném zachování veškerých autorských práv dodavatele. Jak je uvedeno 

v tomto odstavci, ve vztahu ke komponentě Sběr dat z ADZ uděluje dodavatel objednateli licenci 

výhradní v rozsahu a s obsahem licence uvedeném v odst. 3. a odst. 5. tohoto článku. 

 

4. Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro dodavatele 

i v případě zhotovení části autorského díla poddodavatelem nebo třetí osobou. 

 

5. Obsahem poskytnuté licence podle odst. 3. tohoto článku smlouvy je zejména oprávnění 

objednatele (popř. objednatelem pověřené třetí osoby) autorské dílo nebo jeho části rozmnožovat, 

zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit dílo s dílem jiným a zařadit 

je do díla souborného. Za tímto účelem je dodavatel povinen předat objednateli veškeré zdrojové 

kódy v poslední verzi vztahující se ke zkušební verzi CENSOVÝ IS i k finální verzi CENSOVÝ IS 

podle této smlouvy, předvést spustitelnost předaných zdrojových kódů a postup kompilace 

a sestavení, a předat související dokumentaci v souladu s článkem X odst. 1. písm. g) této smlouvy, 

a to tak, že zdrojové kódy ke zkušební verzi CENSOVÝ IS i k finální verzi CENSOVÝ IS a veškerá 

dokumentace bude uložena na k tomu vyhrazených datových prostředcích objednatele nebo mu 

budou nejpozději k datu předání díla předány na dohodnutém datovém nosiči.  

 

6. Licenční odměny za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli podle tohoto článku smlouvy jsou 

zahrnuty v ceně předmětu plnění podle této smlouvy. 

 
7. Dodavatel se zavazuje, že výsledkem předmětu plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena 

práva třetích osob. V opačném případě nese dodavatel vedle odpovědnosti za vady plnění 

i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. Dodavatel se tímto výslovně 

zavazuje, že neopatří/nepoužije v rámci realizace předmětu plnění podle této smlouvy bez 

výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele žádnou licenci od třetí osoby 

v souvislosti s předmětem plnění na základě této smlouvy, s níž by byl spojen vznik jakéhokoli 

závazku objednatele vůči dodavateli nebo třetí straně (a to s výjimkou licence k Nástroji Zpracování 

dat, která bude poskytnuta v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou); v případě, že 

dodavatel tento svůj závazek poruší, nese veškeré náklady související s pořízením a užíváním 

takové licence. 

 
8. V případě, že předmětem plnění dodavatele dle této smlouvy bude poskytnutí licencí k jakémukoli 

standardnímu SW třetích stran (včetně systémového SW, databází, a jiného SW, který nebyl 

vytvořen výlučně pro objednatele za účelem realizace této smlouvy), poskytne dodavatel objednateli 

k takovému plnění nevýhradní licenci v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu této smlouvy, a to 

za podmínek stanovených v odst. 7 tohoto článku. 

 
9. Smluvní strany tímto sjednávají, že licence k Nástroji Zpracování dat se poskytuje jako nevýhradní 

a musí být poskytnuta v rozsahu a pro počet uživatelů stanovený v článku II odst. 1. písm. c) této 

smlouvy, minimálně v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a na 

dobu určitou, a to po dobu trvání majetkových práv autora k autorskému dílu. 
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10. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací této smlouvy je 

dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy objednatelem v rozsahu 

definovaném tímto článkem smlouvy. 

 

Článek XIV 

Vyšší moc 

 

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy anebo 

je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku jejich sjednání, 

nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení anebo která jiným 

způsobem porušila své smluvní závazky a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna 

k plnění těchto závazků, ani nebude povinna hradit smluvní sankce za porušení smluvní povinnosti. 

 

2. Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku 

překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně. 

 

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní, je druhá 

smluvní strana oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky do budoucna.  

 
 

Článek XV 
Nakládání s osobními údaji 

1. Smluvní strany se zavazují zajistit povinnost mlčenlivosti všech svých pracovníků či jiných osob, 

jež budou přicházet do styku s osobními údaji, a to v tomto rozsahu: 

a) zachovávat mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích i o způsobu jejich zabezpečení; 

b) nezneužít osobní údaje ve prospěch svůj ani třetích osob; 

c) nevystavit osobní údaje přístupu neoprávněných osob ani nebezpečí jejich ztráty; 

d) zajistit povinnosti mlčenlivosti ohledně osobních údajů i po skončení plnění podle této smlouvy. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že 

a) každá ze smluvních stran je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) získaných od 

pracovníků smluvních stran v souvislosti s uzavřením této smlouvy (např. osobní údaje 

kontaktních osob); 

b) subjektem údajů se pro účely této smlouvy rozumí pracovník ČSÚ a pracovník dodavatele, 

jehož osobní údaje si smluvní strany poskytují v souvislosti s uzavřením této smlouvy; 

c) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou zpracovány v souladu 

s  GDPR a souvisejícími právními předpisy, výhradně za účelem realizace závazků z této 

smlouvy; 

d) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy nebudou poskytovány třetím 

osobám (příjemcem osobních údajů jsou výlučně smluvní strany navzájem a nebudou 

předávány třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci);  
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e) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou správcem uloženy po dobu 

nezbytně nutnou pro realizaci závazků z této smlouvy a pro splnění povinností správce 

plynoucích v souvislosti s uzavřením této smlouvy z platných právních předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují a nesou odpovědnost za to, že jejich pracovníci stanovení smluvními 

stranami jako kontaktní osoby podle článku XVI této smlouvy a pracovníci dodavatele uvedení 

v příloze č. 4 této smlouvy jako členové řešitelského týmu, byli poučeni:  

a) o tom, že smluvní strany si vzájemně předávají jejich osobní údaje v rozsahu: titul, příp. 

vědecká hodnost, jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, v rámci plnění 

této smlouvy, a to za účelem realizace závazků z této smlouvy;  

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči druhé smluvní straně, zejména 

právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo na jejich opravu 

nebo výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatňovat 

další práva v mezích GDPR a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Článek XVI 

Kontaktní a oprávněné osoby  

 

1. Za účelem řádné realizace této smlouvy jmenují smluvní strany kontaktní osoby ve věcech 

technických, včetně reklamace, administrativních, bezpečnostních a ochrany osobních údajů 

a oprávněné osoby ve věcech akceptace a ve věcech smluvních. Seznam a kontaktní údaje těchto 

kontaktních a oprávněných osob jsou smluvní strany povinny si předat bezodkladně po uzavření 

smlouvy. 

 

2. Smluvní stany se zavazují se bezodkladně písemnou formou vzájemně informovat o veškerých 

změnách týkajících se jmenovaných kontaktních a oprávněných osob podle předchozího odstavce. 

 
3. Smluvní strany sjednávají, že případné nejasnosti a spory při realizaci smlouvy budou eskalovány 

takto:  

 1. úroveň: kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických 

 2. úroveň: oprávněné osoby ve věcech akceptace a věcech smluvních 

 3. úroveň: statutární zástupci smluvních stran. 

Článek XVII 

Trvání, platnost a účinnost smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti této smlouvy do ukončení 8. fáze dle 

Harmonogramu předmětu plnění akceptačním řízením ohledně Závěrečné zprávy CENSOVÝ IS a 

s tímto souvisejícím vypořádáním práv a povinností smluvních stran. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).  
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Článek XVIII 

Ukončení smlouvy 

 

1. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Před uplynutím sjednané doby může 

být tato smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí objednatele nebo 

odstoupením od smlouvy v níže uvedených případech. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě neschválení 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na plnění poskytované na základě této smlouvy pro 

příslušný kalendářní rok. Případné neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na 

příslušný kalendářní rok je objednatel povinen bezodkladně písemnou formou oznámit dodavateli. 

3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu ohledně poskytování Služeb k CENSOVÝ IS, a to i zčásti 

(ohledně i jen některých Služeb k CENSOVÝ IS), vypovědět s 3 (slovy: tří) měsíční výpovědní 

dobou, která počne běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné 

výpovědi dodavateli do datové schránky. 

4. Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, dodavatel i objednatel jsou oprávněni od této smlouvy 

jednostranně odstoupit s účinky do budoucna v případě jejího podstatného porušení druhou 

smluvní stranou s tím, že za podstatné porušení smlouvy se pro účely tohoto ujednání pokládá 

zejména:  

 porušení kteréhokoli ze závazků dodavatele podle článku X odst. 1. nebo podle článku XII nebo 

podle článku XIII této smlouvy; 

 opakované (nejméně 2x za čtvrtletí) prodlení dodavatele s dodržením sjednané SLA 

dostupnosti Služeb podpory provozu nebo opakované (nejméně 4x za čtvrtletí) překročení 

reakční doby na incident podle článku IX, bod II., písm. c) a d) této smlouvy nebo opakované 

(nejméně 2x za čtvrtletí) prodlení s vyřešením incidentu podle článku IX, bod II., písm. c) a d) 

této smlouvy; 

 opakované (nejméně 2x za kalendářní rok) nedodržení očekávané kvality předmětu plnění nebo 

služeb k CENSOVÝ IS dodavatelem (závěr jakéhokoliv akceptačního řízení s výsledkem 

„neakceptováno“); 

 prodlení objednatele s uhrazením ceny plnění nebo její části po dobu delší než 60 (slovy: 

šedesát) dnů. 

 

5. Případné jednostranné odstoupení od smlouvy nebo jiné ukončení této smlouvy se nedotýká 

nároku odstupující smluvní strany na zaplacení smluvních pokut a náhrady škody vzniklé 

porušením smluvní povinnosti druhé smluvní strany, povinnosti mlčenlivosti a dalších závazků, 

z jejichž charakteru vyplývá, že mají trvat i po skončení smlouvy. 

 
6. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si v případě předčasného ukončení smlouvy veškerou 

potřebnou součinnost tak, aby žádné ze smluvních stran nevznikla škoda. 

Článek XIX 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, provedly finanční 

kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že dodavatel  

se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm.  

e) uvedeného zákona. 
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2. Dodavatel souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy, s výjimkou neuveřejnitelných částí 

a údajů (z důvodů vyplývajících z platných právních předpisů), v souladu s povinnostmi 

objednatele podle platných právních předpisů, zejména podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle zákona o registru smluv. 

 
3. Dodavatel bere na vědomí, že je objednatelem veden v seznamu významných dodavatelů 

v souladu s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru 

smluv zajistí objednatel. 

 

5. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy 

ustanovením platným a účinným, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo 

neúčinnému ustanovení co nejblíže. 

 

6. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem příslušným 

kontaktním osobám druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky 

nebo doporučenou poštou, případně předána osobně do podatelny, není-li ve smlouvě výslovně 

uvedeno jinak. 

 

7. Veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této 

smlouvy, budou smluvní strany prioritně řešit dohodou.  

 
8. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

9. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti, 

které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, zejména změny svého 

majetkoprávního postavení, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu, významné změny 

ovládání dodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 

v platném znění (zákon o obchodních korporacích) nebo změny vlastnictví zásadních aktiv, 

popřípadě změny oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných dodavatelem k plnění podle této 

smlouvy apod. 

 

10. Jednacím jazykem mezi objednatelem a dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této 

smlouvy a veřejné zakázky výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující  

se k předmětu této smlouvy a zakázky, nedohodnou-li se smluvní strany u konkrétního dokumentu 

jinak (např. standardní technické specifikace výrobců HW v anglickém jazyce apod.).  

 

11. Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této 

smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

 
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Veškerá 

ujednání smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu smlouvy jsou zcela nahrazena 

ujednáními této smlouvy. 

 
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1: CENSOVY IS – Specifikace systému 

 Příloha č. 2: Realizační projekt (Podrobná specifikace předmětu plnění) 

 Příloha č. 3: Bezpečnostní požadavky  



 
 
 
 
 

. 

 

 Příloha č. 4: Řešitelský tým dodavatele 

 Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

 Příloha č. 6: Služba Poskytnutí infrastruktury 

 Příloha č. 7: Slib mlčenlivosti 

 

14. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel 
a jeden stejnopis obdrží dodavatel. 

 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020    V Praze dne 20. 3. 2020 

 

 

 

……………………………………………………..  …………………………………………………….. 

Česká republika – Český statistický úřad  ICZ a.s. 

Libor Svoboda      Ing. Bohuslav Cempírek 

nositel projektu SLDB     Předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

. 

 

 

Příloha č. 1 

Smlouvy o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních 

dat CENSOVÝ IS  

CENSOVY IS – Specifikace systému 

 

 

1. CENSOVÝ IS Základní informace 

 
 

 

NEZVEŘEJŇUJE SE  -  D Ů V Ě R N É ! 

 

 

  



 
 
 
 
 

. 

 

Příloha č. 2 

Smlouvy o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních 

dat CENSOVÝ IS 

Realizační projekt (Podrobná specifikace předmětu plnění) 

 

NEZVEŘEJŇUJE SE  -  D Ů V Ě R N É ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

. 

 

Příloha č. 3 

Smlouvy o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních 

dat CENSOVÝ IS  

Bezpečnostní požadavky 

 

 

NEZVEŘEJŇUJE SE  -  D Ů V Ě R N É ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

. 

 

Příloha č. 4 

Smlouvy o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních 

dat CENSOVÝ IS 

Řešitelský tým dodavatele 

 

 

Funkce/pozice  Jméno a příjmení Vzdělání 

Senior Projektový manažér   xxxxxxxxxxxxxxx                     VŠ 

Projektový manažer  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Senior Architekt  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Architekt  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Databázový specialista  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Senior Analytik  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Analytik  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Senior programátor  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Programátor 1  xxxxxxxxxxxxxxx                    SŠ  

Programátor 2  xxxxxxxxxxxxxxx                    SŠ 

Vedoucí testovacího týmu  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Tester  xxxxxxxxxxxxxxx                    SŠ 

Konzultant Nástroje Zpracování dat                                  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Servisní specialista  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Specialista bezpečnosti informací  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Senior technický konzultant  xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

Architekt základních registrů    xxxxxxxxxxxxxxx                    VŠ 

 

 



 
 
 
 
 

. 

 

Příloha č. 5 

Smlouvy o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních 

dat CENSOVÝ IS 

Seznam poddodavatelů 

 

 

Jméno/Název1  Ataccama Software, s.r.o. 

Sídlo1 Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO1 28235550 

Kontaktní osoba1 xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel., email, kontaktní adresa1 xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx  

Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8 

Věcné vymezení části zakázky, 

která bude plněna 

prostřednictvím 

poddodavatele1 

dodání a implementace licencí Nástroje pro zpracování dat vč. 

uživatelské a administrátorské dokumentace, 

údržba Nástroje pro zpracování dat, 

školení Nástroje pro zpracování dat, 

podpora Nástroje pro zpracování dat. 

Rozsah činností, který bude 

poddodavatel v rámci plnění 

předmětu zakázky provádět1 

dodání a implementace licencí Nástroje pro zpracování dat vč. 

uživatelské a administrátorské dokumentace, 

údržba Nástroje pro zpracování dat, 

školení Nástroje pro zpracování dat, 

podpora Nástroje pro zpracování dat. 

 

 

Jméno/Název1  ADASTRA, s.r.o. 

Sídlo1 Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10 

IČO1 26202981 

Kontaktní osoba1 xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel., email, kontaktní adresa1 xxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxx 

Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10 



 
 
 
 
 

. 

 

Věcné vymezení části zakázky, 

která bude plněna 

prostřednictvím 

poddodavatele1 

Poddodavatel se bude podílet na realizaci zakázky v rozsahu 

instalace a konfigurace produktu Ataccama na dvě prostředí. 

Rozsah činností, který bude 

poddodavatel v rámci plnění 

předmětu zakázky provádět1 

Poddodavatel se bude podílet na realizaci zakázky v rozsahu 

instalace a konfigurace produktu Ataccama na dvě prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

. 

 

Příloha č. 6 

Smlouvy o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních 

dat CENSOVÝ IS  

Služba Poskytnutí infrastruktury 

 

 

1. SPECIFIKACE SLUŽBY PaaS PRO POTŘEBY SLDB 2021 

 

NEZVEŘEJŇUJE SE  -  D Ů V Ě R N É ! 

  



 
 
 
 
 

. 

 

 

Příloha č. 7 

Smlouvy o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních 

dat CENSOVÝ IS  

Slib mlčenlivosti 

 

 

Podle § 16 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů: 

  

“Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se 

s důvěrnými statistickými údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu 

s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že 

tyto údaje využiji jen pro účel, pro který byly určeny. Tak slibuji”.  

 

 


