
SMLOUVA
o poskytování technické podpory a rozvoje aplikace

„Intelligent Virtual client“
Č.smlouvy dodavatele 006/2020/SoTP/SR

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1.Smluvnístrany
1.1. OBJEDNATEL: Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ 70890366
zastoupený: JUDr. Marcelou Krejsovou, náměstkyní vykonávající funkci hejtmana
na základě Podpisového a kompetenčního řádu Plzeňského kraje a Krajského úřadu
Plzeňského kraje k podpisu oprávněn Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu
Plzeňského kraje
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
č.ú.: 1083003606/5500
kontaktní osoba ve věci smlouvy: oddělení aplikací a databází, odbor
informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje
telefon: +420 e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. DODAVATEL: PCS spol. s r.o.
se sídlem: Na Dvorcích 18, 140 00, Praha 4
IČO: 00571024
DIČ: CZ00571024
zastoupený/jednající: ing. Richard Eckstein, jednatel společnosti
bankovní spojení: Citibank, a.s.
č.ú.: 2516440903/2600
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spis. zn. C 527
kontaktní osoba ve věci smlouvy: e-
mail:

(dále jen „dodavatel“)









d) získané vlastní činností smluvní strany nezávisle na uzavření této či jiné
smlouvy,

e) povinně zveřejňované v souladu s ustanoveními příslušných zákonů.

7.1.5. Smluvní strany nejsou oprávněny pořizovat kopie informací, s nimiž přijdou do
styku při plnění svých závazků podle této smlouvy, pokud to není nezbytně nutné.
Smluvní strany nebudou zjišťovat informace, které nejsou nezbytně nutné k
řádnému provádění služeb na základě této smlouvy.

7.1.6. Smluvní strany se v souvislosti s touto smlouvou zavazují učinit opatření potřebná
k zajištění ochrany před šířením počítačových virů a nelegálních počítačových
programů.

Čl. 8.Záruka
8.1.1. Dodavatel poskytuje záruku na to, že je oprávněn poskytnout předmět plnění

smlouvy dle této smlouvy objednateli a neporušuje žádná autorská práva ani jiná
vlastnická práva žádné třetí strany.

8.1.2. Dodavatel nese odpovědnost za to, že technická podpora a rozvoj budou
poskytovány v nejvyšší dostupné kvalitě tak, aby vyhovovaly potřebám
objednatele.

8.1.3. Dodavatel se zavazuje, že podpora a rozvoj budou zajišťovány tak, aby aplikace
IVC byla způsobilá pro užití ke smluvenému účelu a zachovala si smluvené a
obvyklé vlastnosti.

Čl. 9.Kontaktníosoby a oprávněné osoby
9.1. Kontaktní osoby

9.1.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude
probíhat prostřednictvím kontaktních osob. Každá smluvní strana jmenuje
kontaktní osobu. Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenovanou
kontaktní osobu, je však povinna vyrozumět o každé změně druhou smluvní
stranu. Změna kontaktní osoby je vůči druhé straně účinná teprve okamžikem
prokazatelného doručení takového vyrozumění.

Kontaktními osobami za objednatele jsou:
Vedoucí oddělení aplikací a databází, odbor informatiky, KÚPK

Kontaktní osobou za dodavatele je:

Tel.



E-mail:
9.1.2. Komunikace mezi kontaktními osobami bude uskutečňována v elektronické

podobě (email, HelpDesk) nebo telefonicky.

9.1.3. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude činěna v písemné formě a
doručena druhé smluvní straně, přičemž písemná forma je zachována i v případě
emailové zprávy.

9.1.4. Objednatelem budou vystavovány objednávky na rozvoj. Za písemnou formu se
pro potřebu objednávky rozumí i emailová komunikace na základě této smlouvy.

Čl. 10. Smluvnípokuty
10.1.1. Pro případ prodlení se zaplacením smluvní ceny se objednatel zavazuje dodavateli

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z fakturované ceny za každý den prodlení.

10.1.2. Pro každý zjištěný případ porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle
článku 7. této smlouvy se stanovuje smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč.

10.1.3. Poskytování služby technické podpory serveru a služeb rozvoje ve lhůtách
stanovených v Příloze č. 1 této smlouvy a dle této přílohy i v jednotlivých
objednávkách na rozvoj je zajištěno smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každý, byť
jen započatý, den prodlení.

10.1.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu
škody.

10.1.5. Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní
pokuta je splatná do 30-ti dnů od doručení jejího vyúčtování na základě faktury.

Čl. 11. Závěrečnáustanovení
11.1.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní

související se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

11.1.2. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou
písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

11.1.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků
bude uveřejněna v informačním systému Registru smluv. Splnění této zákonné
povinnosti zajistí strana objednatele.

11.1.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení s
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016
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Příloha č. 1 Smlouvy  
o technické podpoře a rozvoji aplikace  

Intelligent Virtual client 
Podmínky provádění technické podpory a rozvoje v souvislosti s produktivním provozem aplikace 
Intelligent Virtual client (IVC) jsou následující: 

Čl. 1. Rozsah podpory 
Technická podpora IVC bude dodavatelem poskytována průběžně v následujícím rozsahu: 

1.1. Služba „Help-line“ 

1.1.1. Dodavatel zajistí help-line a bude ji udržovat dostupnou v pracovní dny a časy. V rámci 
poskytování služby „Help-line“ získává objednatel nárok na garantovanou pomoc při řešení 
technických problémů objednatele souvisejících s provozem IVC. Jedná se o vzdálené 
konzultace a řešení po telefonu, emailu nebo s využitím HelpDesk. Služba je poskytována 
v pracovní dny v době mezi 8:00 a 17:00 hod. 

1.2. Služba „Upgrade a update SW“ 

1.2.1. V r. 2021 (1. 1. – 31. 12.) získává objednatel nárok na poskytnutí veškerých zlepšení IVC 
(upgrade a update stávajícího modulu) vydaných dodavatelem v průběhu roku a zároveň 
licenci na tento vylepšený produkt. Součástí poskytnutí upgrade a update je jeho instalace u 
objednatele. 

1.2.2. Před provedením upgrade/update ze strany dodavatele musí proběhnout odsouhlasení ze 
strany objednatele (kontaktní osoby) a to minimálně v rozsahu prováděné úpravy (upgrade, 
update) a času provedení upgrade/update.  

1.2.3. Dodavatel v souvislosti s poskytnutím služby upgrade/update zodpovídá za funkčnost svého 
řešení, takže nasazené vylepšené SW řešení musí být funkční. 

1.3. Služba „Technická podpora serveru“ 

1.3.1. Dodavatel je povinen zajistit technickou servisní podporu serverů dodavatele, jejich provoz a 
monitorovat datovou cestu mezi IVC a Komunikační interface v jednacím sále Zastupitelstva 
Plzeňského kraje, současně s optimalizací rychlostí přenosu dat. 

1.3.2. Dodavatel je povinen zajistit dostupnost serveru s aplikací Intelligent Virtual client. V případě 
nedostupnosti serverů je dodavatel povinen zprovoznit náhradní řešení do 30 minut, ad hoc 
dle okolností každé nedostupnosti a dohody s objednatelem.  



Čl. 2.Právaa povinnosti objednatele
2.1.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost potřebnou k provádění

technické podpory podle této smlouvy. Objednatel se zejména zavazuje předávat Dodavateli
potřebné nebo důvodně Dodavatelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto
služeb včetně poskytování součinnosti nezbytné pro řádné poskytování služeb na základě
této smlouvy.

2.1.2. Objednatel zajistí nahlášení svého požadavku prostřednictvím:
služby HelpDesk dodavatele na adrese

?
? v případě nedostupnosti služby HelpDesk telefonicky na č.: (kontaktní osoba

? nebo elektronicky na emailovou adresu:

2.1.3. Objednatel potvrdí zpětně Dodavateli, že požadavek byl vyřízen (ke spokojenosti
objednatele).

2.1.4. Objednatel zajistí Dodavateli pracovní prostor v rozsahu nutném pro provedení servisních
služeb. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací Dodavatele nebude rušen zásahy
třetích osob.

Čl. 3.Právaa povinnosti dodavatele
3.1.1. Dodavatel je povinen informovat objednatele prokazatelným způsobem o zahájení prací na

vyřízení oprávněného požadavku zadavatele. Oznámením dodavatele o způsobu řešení se
rozumí konkrétní informace kontaktní osobě objednatele.

3.1.2. Dodavatel je povinen respektovat případné pokyny a připomínky objednatele ke způsobu
provádění technické podpory.

Čl. 4. Výčet služeb a cena technické podpory

Cena za technickou podporu v Kč bez DPHNázev služby za 12 měsíců za 48 měsíců
Služba „Help-line“

Služba „Upgrade a update“ 29.000,- 116.000,-
Služba „Technická podpora serverů“
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Čl. 5. Rozvoj aplikace 

5.1. Rozsah rozvoje a cena rozvoje 

5.1.1. Na rozvoj aplikace IVC bude každý rok možné čerpat objednatelem 110 člověkohodin práce 
odborné pozice dodavatele (programátor, HW technik, konzultant aj.). 

Odborná pozice dodavatele 
 

Programátor, HW technik, konzultant 
 

Hodinová sazba v Kč bez DPH (1 člověkohodina) 
 

1.100,- Kč 

Předpokládaný počet hodin odběru ročně 
 

110 hodin 
 

 
Celkem za 1 rok (součin sazby a hodin) 

 

 
121.000,- Kč 
 

5.1.2. Objednatel dodavateli negarantuje žádné minimální odebrání hodin rozvoje během 
kalendářního roku. Požadavky objednatele k provedení rozvoje jsou přímo odvislé od 
konkrétních aktuálních potřeb, které vznikají v čase. 

5.1.3. V tabulce uvedená hodnota v hodinách je maximálně možná, kterou lze na základě této 
smlouvy čerpat v průběhu kalendářního roku. 

5.1.4. Na základě této smlouvy je za služby rozvoje považován zejména tento demonstrativní výčet 
služeb: 

 analytická a konzultační podpora,  

 metodická podpora, 

 rozvoj či úpravy aplikace na základě požadavku zadavatele, 

 instalace nových verzí, konfigurace aplikace,  

 soulad aplikace s aktuální legislativou,  

 řešitelský a programátorský servis. 

5.2. Objednávka rozvoje 

5.2.1. Na popsaný předmět rozvoje odešle objednatel dodavateli předběžnou objednávku 
s uvedením typu rozvoje. 

5.2.2. Do 10 kalendářních dnů zpracuje dodavatel odhadovaný rozsah pracnosti rozvoje v hodinách 
a ten odešle objednateli k odsouhlasení, případně k jednání o rozsahu úpravy a o hodinovém 
rozsahu. 
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5.2.3. Na základě smluvními stranami dohodnutého předmětu rozvoje a hodinového rozsahu 
čerpání rozvoje odešle objednatel dodavateli objednávku na provedení požadovaného 
rozvoje aplikace IVC. 

5.3. Realizace rozvoje 

5.3.1. Dodavatel je povinen začít práce na objednávce na rozvoj nejpozději do 14 kalendářní dnů 
ode dne odeslání objednávky objednatelem a o zahájení prací informovat kontaktní osobu 
dodavatele. 

5.3.2. V případě objednávky v rozsahu do 20ti hodin realizuje dodavatel úpravu do 28 kalendářních 
dnů ode dne odeslání objednávky objednatelem. 

5.3.3. V případě objednávky v rozsahu nad 20 hodin realizuje dodavatel úpravu do 40 kalendářních 
dnů ode dne odeslání objednávky objednatelem. 

5.4. Společná ustanovení pro rozvoj 

5.4.1. Smluvní strany mohou písemně dohodnout i jiné termíny počátku plnění a realizace úprav 
rozvoje aplikace. 

5.4.2. Veškerá komunikace týkající se rozsahu předmětu rozvoje, rozsahu pracnosti v hodinách a 
změn termínů rozvoje (zahájení, skončení prací) bude realizována písemně (za písemnou 
formu se považuje i email mezi kontaktními osobami dle této smlouvy). 

5.4.3. Za jednu hodinu rozvoje je považována člověkohodina odborníka schopného samostatně 
analyzovat požadavek objednatele a fakticky provést úpravu. 

                                                                                                                              

  
Ing. Richard Eckstein 
Jednatel společnosti 

(podepsáno elektronicky) 

Mgr. Jiří Leščinský 
Ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje 

(podepsáno elektronicky) 
 
 
 

 




