
 

 

Smlouva o vypořádání autorských práv k dílu 

Smluvní strany: 

Objednatel:    Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

se sídlem:    Husova 302, 29301 Mladá Boleslav    

IČO:     46354182  

DIČ:    CZ46354182 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

zastoupen:  Ing. Darina Ulmanová, MBA. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7541 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Poskytovatel:   Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

se sídlem:   Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000 

IČO:    44851391    

DIČ:    CZ44851391 

bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXXXXXXX  

zastoupen:   Ing. Vladkem Šlezingrem, jednatelem 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 8954 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) s přihlédnutím k § 2358 a násl. ObčZ tuto Smlouvu 

o vypořádání autorských práv k dílu (dále jen „Smlouva“). 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 

1.1 Objednatel oznámil dne 2. 10. 2020 odesláním výzvy k jednání svůj záměr zadat 

veřejnou zakázku s názvem „Vypořádání autorských práv k dílu“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě zadávacího řízení 

Veřejné zakázky byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Poskytovatele 

v souladu s § 122 ZZVZ. 

1.2 Objednatel prohlašuje, že: 

1.2.1 je zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou zřízenou podle zákona 

č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů; 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že: 

1.3.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého 

právního řádu; 

1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky a které stanovují požadavky na plnění 

předmětu Smlouvy a je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků 

podle Smlouvy; 

1.3.4 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím 

z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují; 

1.3.5 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.  

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Poskytovatel pro Objednatele vyvíjí a spravuje informační systém pro 

administraci veřejného zdravotního pojištění KIS (dále jen „KIS“), a poskytuje 

Objednateli související služby. 

2.2 KIS je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), ke 

kterému Objednatel disponuje veškerými oprávněními dle autorského zákona. 
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2.3 Rozsah práv a informací k KIS, které má Objednatel za dosavadního stavu 

k dispozici, mu neumožňuje zadání veřejné zakázky na správu, podporu 

a rozvoj KIS v zadávacím řízení otevřeném pro více potenciálních dodavatelů 

v souladu se ZZVZ. 

2.4 Smlouva se uzavírá za účelem zajištění všech potřebných práv a hmotných 

výstupů v rozsahu a kvalitě, která umožní Objednateli realizovat správu, 

podporu a rozvoj KIS přímo Objednatelem nebo poskytovatelem vybraným 

v zadávacím řízení otevřeném pro více potenciálních dodavatelů v souladu se 

ZZVZ (tedy poskytovatelem případně i odlišným od Poskytovatele). Veškeré ve 

Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na plnění musí být primárně 

vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Poskytovatelem 

dosáhl zde uvedeného účelu. 

2.5 Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné 

zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to 

znamená, že: 

2.5.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře 

zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací, 

2.5.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita 

dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky, 

2.5.3 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 

vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje k následujícímu plnění: 

3.1.1 udělení příslušných užívacích a souvisejících oprávnění k KIS dle čl. 5 

Smlouvy a dalších podmínek stanovených Smlouvou (dále jen „Výkon 

práv“); 

3.1.2 dodání obvyklé a existující dokumentace, zdrojových kódů a dalších 

hmotných výstupů k KIS dle čl. 6 Smlouvy a dalších podmínek 

stanovených Smlouvou (dále jen „Hmotné výstupy“); 

3.1.3 poskytnutí odborných konzultací k KIS dle čl. 7 Smlouvy a dalších 

podmínek stanovených Smlouvou (dále jen „Konzultace“); 

(dále Výkon práv, Hmotné výstupy a Konzultace společně jen „Plnění“). 
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3.2 Není-li uvedeno jinak, dokumentace dle Smlouvy bude vyhotovena vždy 

nejméně v jednom originále v elektronické podobě v českém jazyce (s možností 

elektronického vyhledávání textu). 

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas 

poskytnuté Plnění dle Smlouvy. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Poskytovatel se Smlouvou zavazuje poskytnout Výkon práv ode dne nabytí 

účinnosti Smlouvy. 

4.2 Poskytovatel se Smlouvou zavazuje předat Objednateli Hmotné výstupy 

k akceptaci dle čl. 8 Smlouvy do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 

Smlouvy. 

4.3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Konzultace na základě pokynů 

Objednatele a dle jeho potřeb, a to po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti 

Smlouvy.  

4.4 Místem předání hmotných výstupů Plnění je sídlo Objednatele.  

4.5 Pokud to povaha realizace této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu 

nemá výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Plnění také vzdáleným 

přístupem. 

5. VÝKON PRÁV 

5.1 KIS a jeho veškeré součásti včetně databází jsou ve smyslu autorského zákona 

autorským dílem, resp. mohou znaky autorského díla naplňovat či být 

považovány za autorská díla (dále jen „Autorské dílo“). 

5.2 Poskytovatel ke dni účinnosti Smlouvy prohlašuje, že je vykonavatelem všech 

majetkových autorských práv k Autorskému dílu, a má veškerá potřebná práva 

a souhlas všech relevantních třetích osob (zejména zaměstnanců 

a poddodavatelů) k poskytnutí Plnění dle Smlouvy a tomuto Plnění nebrání 

žádné osobnostní autorské právo jakékoliv třetí osoby. Poskytovatel je tudíž 

oprávněn poskytnout Objednateli Výkon práv dle Smlouvy. Objednatel je 

oprávněn užívat Autorské dílo dle níže uvedených podmínek. 

5.3 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních 

podmínek (dále jen „Licence“), a to od okamžiku účinnosti Smlouvy. Licence je 

udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, 

v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech 

pochybností to znamená, že: 

5.3.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu 

Smlouvy. Licence se vztahuje ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve 
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strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály; 

5.3.2 Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k 

Autorskému dílu), územního a množstevního omezení a pro všechny 

způsoby užití; 

5.3.3 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užít v původní nebo jiným 

způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo 

v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky; 

5.3.4 Licence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele 

udělena Objednateli s právem postoupení na právní nástupce 

Objednatele; 

5.3.5 Poskytovatel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět 

jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení 

do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat 

ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích 

osob; 

5.3.6 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy 

a překlady příslušného Autorského díla poskytnuté Poskytovatelem.  

5.4 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k Autorskému dílu je zahrnut 

v ceně za Výkon práv, a to s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu 

a okolnostem užití Autorského díla a k územnímu a časovému a množstevnímu 

rozsahu Licence. 

5.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany 

Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti 

Smlouvy. 

5.6 Spolu s Výkonem práv poskytne Poskytovatel Objednateli všechny informace, 

data, podklady či jiné materiály nezbytné k vytvoření podmínek 

(nediskriminující žádného z potenciálních dodavatelů) otevřeného zadávacího 

řízení dle ZZVZ a jeho realizaci a pro následnou správu, podporu a rozvoj KIS. 

Pro vyloučení pochybností se tak uvádí, že budou poskytnuty všechny zdrojové 

kódy, databáze, dokumentace k těmto zdrojovým kódům a databázím, včetně 

řádně popsaných datových struktur, a další dokumentace, zejména uživatelská, 

školící, provozní a administrátorská v rozsahu dle čl. 6 Smlouvy, a to včetně 

udělení licence k tomuto plnění. Ustanovení vztahující se na Výkon práv se 

přiměřeně aplikují i na veškeré další předměty ochrany duševního vlastnictví 

a tomu odpovídající a související práva, včetně práva pořizovatele databáze. 

6. HMOTNÉ VÝSTUPY 

6.1 V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle čl. 5 Smlouvy je Poskytovatel 
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povinen v termínu dle odst. 4.2 Smlouvy předat Objednateli ke dni předání 

aktuální zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je 

počítačovým programem. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí 

Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, 

tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality. Zdrojový 

kód bude Objednateli Poskytovatelem předán na technickém nosiči dat či jiným 

způsobem dle pokynů Objednatele s viditelně označeným názvem „Zdrojový 

kód“ a označením počítačového programu či jeho části a jeho verze a dne 

předání zdrojového kódu, a to včetně instalačních souborů, struktury a popisu 

databáze a dokumentace dle Přílohy č. 2 Smlouvy. 

6.2 Povinnost Poskytovatele uvedená v odst. 6.1 Smlouvy se použije i pro jakékoliv 

opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé 

jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde 

při poskytování správy nebo rozvoje KIS Poskytovatelem nebo v rámci 

záručních oprav (dále jen „Změna zdrojového kódu“) a pro jakékoliv opravy, 

změny nebo doplnění dokumentace dle Přílohy č. 2 Smlouvy, k nimž dojde při 

poskytování správy nebo rozvoje KIS Poskytovatelem nebo v rámci záručních 

oprav (dále jen „Změna dokumentace“). Dokumentace Změny zdrojového 

kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do 

zdrojového kódu. 

6.3 Změny zdrojového kódu a Změny dokumentace musí být Objednateli 

poskytnuty na vyžádání Objednatele (nejvýše však jednou za jeden kalendářní 

měsíc) do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Objednatele a současně 

společně s ukončením poskytování správy nebo rozvoje KIS Poskytovatelem. 

6.4 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá 

oprávnění poskytnutá Objednateli dle článku 5. Smlouvy je již zahrnuta v ceně 

za Hmotné výstupy. 

7. KONZULTACE 

7.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli konzultační podporu k KIS při 

přípravě a v průběhu zadávacího řízení na nového poskytovatele správy, 

podpory a rozvoje KIS a při přechodu správy, podpory a rozvoje KIS na nového 

poskytovatele. 

7.2 Konzultace bude Poskytovatelem poskytnuta na základě písemného zadání 

Objednatele dle aktuálních potřeb Objednatele. 

7.3 Objednatel je oprávněn odebrat Konzultace v maximálním rozsahu xx MD. Pro 

vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání Smlouvy 

povinen poptat žádné Konzultace. 

7.4 Jestliže se Konzultace bude týkat žádostí dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo 
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doplnění zadávací dokumentace, je Poskytovatel povinen tuto poskytnout do 2 

pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti dodavatele od Objednatele, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V ostatních případech bude Konzultace 

poskytnuta v termínu dohodnutém smluvními stranami a pokud se tyto 

nedohodnou, tak do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku Objednatele. 

7.5 Objednatel bude v rámci přípravy a realizace zadávacího řízení na nového 

poskytovatele správy, podpory a rozvoje KIS postupovat tak, aby výše 

uvedenými činnostmi, tj. poskytováním Konzultací ze strany Poskytovatele 

nebyla dle ZZVZ znemožněna či omezena možnost Poskytovatele účastnit se 

zadávacího řízení na nového poskytovatele správy, podpory a rozvoje KIS 

jakožto řádného dodavatele (účastníka zadávacího řízení), který hodlá podat 

nabídku.   

8. PODMÍNKY PŘEVZETÍ A AKCEPTACE  

8.1 Hmotné výstupy a Konzultace budou Objednatelem akceptovány na základě 

akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda 

Poskytovatelem poskytnuté Hmotné výstupy a Konzultace jsou výsledkem, ke 

kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností 

jednotlivých plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací dle této Smlouvy. 

8.2 Poskytovatel je povinen předat výstupy v rámci plnění Hmotné výstupy 

k akceptaci Objednatele v termínu dle odst. 4.2 Smlouvy. 

8.3 Poskytovatel je povinen předat výstupy v rámci plnění Konzultace k akceptaci 

Objednatele v termínu dle odst. 7.4 Smlouvy. 

8.4 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k obdrženému 

výstupu v rámci plnění Hmotné výstupy do 20 pracovních dnů ode dne jejich 

doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky, zavazuje se 

Poskytovatel do 15 pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dle výhrad 

a připomínek Objednatele a takto upravený výstup v rámci plnění Hmotné 

výstupy předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky 

Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky 

nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odstavce Smlouvy 

i opakovaně do doby, než bude obdržený výstup v rámci plnění Hmotné 

výstupy v souladu se Smlouvou.  

8.5 V případě, že Objednatel nemá k výstupu v rámci plnění Hmotné výstupy 

připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě 15 pracovních dnů od předložení 

výstupu v rámci plnění Hmotné výstupy k akceptaci tento výstup akceptovat 

a potvrdit o tom písemný předávací protokol. 

8.6 Poskytovatel je povinen předat výstupy v rámci plnění Konzultace k akceptaci 

Objednatele v termínu dle odst. 7.4 Smlouvy. 
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8.7 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k obdrženému 

výstupu v rámci plnění Konzultace do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení. 

Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky, zavazuje se Poskytovatel do 2 

pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dle výhrad a připomínek 

Objednatele a takto upravený výstup v rámci plnění Konzultace předat 

Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají 

nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel 

oprávněn postupovat podle tohoto odstavce Smlouvy i opakovaně do doby, 

než bude obdržený výstup v rámci plnění Konzultace v souladu se Smlouvou. 

8.8 V případě, že Objednatel nemá k výstupu v rámci plnění Konzultace připomínky 

ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě 3 pracovních dnů od předložení výstupu 

v rámci plnění Konzultace k akceptaci tento výstup akceptovat a potvrdit o tom 

písemný předávací protokol. 

8.9 Lhůty uvedené čl. 9 Smlouvy platí, pokud se smluvní strany nedohodnou 

písemně jinak. 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou 

součinnost při poskytování Plnění.  

9.2 Poskytovatel se zavazuje:  

9.2.1 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého 

plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro 

plnění Smlouvy nezbytné; 

9.2.2 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu 

brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících 

s plněním předmětu Smlouvy; 

9.2.3 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně 

dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod 

zcela vyloučí nebo sníží; 

9.2.4 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí 

a aplikovat procesy „best practice“; Poskytovatel se zavazuje poskytovat 

Plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi 

relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická 

řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria 

k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu 

této Smlouvy; 

9.2.5 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími 

osobami, vyžaduje-li to řádné poskytnutí Plnění, přičemž veškerá taková 
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komunikace bude probíhat v českém jazyce (případně slovenském, nebo 

za využití překladatele do českého jazyka, náklady na překladatele nese 

Poskytovatel); 

9.2.6 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou 

nevhodnost pokynů Objednatele. 

10. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

10.1 Cena za Výkon práv a její hrazení 

10.1.1 Celková cena za Výkon práv je dohodou smluvních stran stanovena 

v Příloze č. 1 Smlouvy. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá 

plnění dle této Smlouvy.  

10.1.2 Cena za Výkon práv bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) řádně vystaveného Poskytovatelem, a to po akceptaci 

Hmotných výstupů v souladu s čl. 8 Smlouvy. Poskytovateli nebudou 

Objednatelem poskytovány žádné zálohy.  

10.2 Cena za Hmotné výstupy a její hrazení 

10.2.1 Celková cena za Hmotné výstupy je dohodou smluvních stran stanovena 

v Příloze č. 1 Smlouvy. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá 

plnění dle této Smlouvy.  

10.2.2 Cena za Hmotné výstupy bude zaplacena na základě faktury řádně 

vystavené Poskytovatelem, a to po akceptaci Hmotných výstupů 

v souladu s čl. 8 Smlouvy. Přílohu faktury musí být akceptační protokol 

podepsaný Objednatelem. Poskytovateli nebudou Objednatelem 

poskytovány žádné zálohy.  

10.3 Cena Za Konzultace a její hrazení 

10.3.1 Cena za Konzultace je dohodou smluvních stran stanovena v Příloze č. 1 

Smlouvy. Tato cena je pevná a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této 

Smlouvy. 

10.3.2 Cena za Konzultace bude zaplacena vždy po akceptaci dílčího plnění 

Konzultací způsobem dle čl. 8 Smlouvy, a to na základě faktury vystavené 

Poskytovatelem. Cena za Konzultace bude vycházet ze součinu rozsahu 

poskytnutého plnění Poskytovatele vyjádřeného v MD nebo jejich 

částech, a příslušné sazby za toto plnění. Přílohu faktury musí být 

akceptační protokol podepsaný Objednatelem. Poskytovateli nebudou 

Objednatelem poskytovány žádné zálohy. 

10.4 Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše 

přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Poskytovatele nutné 
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k řádnému splnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší 

náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění apod.). 

10.5 DPH bude fakturováno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Poskytovatel odpovídá 

za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že Poskytovatel stanoví sazbu DPH či 

DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli 

veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

10.6 Platební podmínky 

10.6.1 Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 dní 

od doručení faktury Objednateli. Poskytovatel odešle fakturu 

Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury.  

10.6.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu 

požadované zákonem o DPH a touto Smlouvou, avšak výslovně vždy 

musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich 

adresy, IČO, DIČ, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, 

číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení 

peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, 

razítko a podpis oprávněné osoby.  

10.6.3 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní 

nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém 

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 

běžet doručením opravené faktury. 

10.6.4 Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. 

10.6.5 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty 

Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že 

Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, 

uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí 

Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru 

plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.  

10.6.6 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy 

nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátce“). V případě, že správce 

daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem, 

zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do dvou 
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pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí 

Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude 

Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení 

Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

11. VLASTNICKÉ PRÁVO 

11.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem 

hmotným součástem Plnění předaným Poskytovatelem Objednateli 

v souvislosti s předmětem Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich 

protokolárního předání Objednateli. 

12. ZÁRUKA  

12.1 Poskytovatel poskytuje záruku, že každá část Hmotných výstupů a Konzultace 

má ke dni její akceptace funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou, a je 

způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto 

Smlouvou. 

12.2 Poskytovatel poskytuje záruku za jakost každé jednotlivé části Hmotných 

výstupů a Konzultace poskytnutých dle této Smlouvy od okamžiku její 

akceptace po dobu 24 měsíců nebo do ukončení poskytování správy nebo 

rozvoje KIS Poskytovatelem, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Jestliže 

do zdrojového kódu dle odst. 6.1 Smlouvy bude zasaženo osobou odlišnou od 

Poskytovatele, záruka za jakost dle tohoto článku Smlouvy se na zdrojový kód 

od okamžiku takového zásahu neuplatní. 

12.3 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 

12.3.1 Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která 

zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání výstupu v rámci 

plnění Hmotných výstupů a Konzultace, okamžitě po jejím nahlášení, 

s tím, že vadu do 48 hodin od jejího nahlášení odstraní, 

12.3.2 Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která 

není vadou kategorie A, maximálně do 2 pracovních dnů od jejího 

nahlášení s tím, že termín odstranění vady bude předmětem dohody 

smluvních stran, nepřekročí však dobu 40 kalendářních dnů od jejího 

nahlášení. 

12.4 Výše uvedené záruční podmínky v odst. 12.3 se vztahují výhradně na vady 

Hmotných výstupů a Konzultací dle této Smlouvy. Objednatel je povinen vady 

Hmotných výstupů a Konzultace nahlásit Poskytovateli bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění, nejpozději však do 10 pracovních dnů. 

12.5 Doba od nahlášení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby 

nezapočítává. 
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12.6 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré Plnění bude prosté právních vad a zavazuje 

se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní 

autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého Plnění. 

V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s Plněním, bez ohledu na 

jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení 

užívání KIS či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a 

minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu Plnění 

sjednanou dle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky 

Objednatele na náhradu škody. 

13. OCHRANA INFORMACÍ 

13.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

13.1.1 mohou si vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, 

které budou považovány za interní (dále jen „interní informace“), 

13.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat 

vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup 

k interním informacím druhé strany. 

13.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě interní 

informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.  

13.3 Za třetí osoby podle odst. 13. 2 se nepovažují: 

13.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,  

13.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,  

13.3.3 ve vztahu k interním informacím Objednatele poddodavatelé 

Poskytovatele,  

13.3.4 ve vztahu k interním informacím Poskytovatele externí dodavatelé 

Objednatele, a to i potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném 

s plněním dle této Smlouvy, interní informace jsou jim zpřístupněny výhradně 

za tímto účelem a zpřístupnění interních informací je v rozsahu nezbytně 

nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny 

smluvním stranám v této Smlouvě. V takovém případě se strana předávající 

takovou informaci třetí straně zavazuje zajistit ochranu příslušné informace 

u třetí strany v rozsahu minimálně odpovídajícím rozsahu ochrany dle této 

Smlouvy. Toto je následně povinna na žádost druhé strany kdykoliv hodnověrně 

prokázat. 

13.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli mají interní povahu, 

není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem 
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Objednateli mají interní povahu, pouze pokud na jejich interní povahu 

Poskytovatel Objednatele předem písemně upozornil, jejich interní povaha 

nebrání naplnění účelu Smlouvy a Objednatel Poskytovateli písemně potvrdil 

svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou interní 

informace Poskytovatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Poskytovatel 

povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím 

vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 

13.5 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti 

a povinnost chránit interní informace vyplývající z této Smlouvy a též 

z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 

poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této 

Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany interních 

informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto 

povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

13.6 Veškeré interní informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu 

stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní interní informace. S výjimkou 

rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují 

neduplikovat žádným způsobem interní informace druhé strany, nepředat je 

třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří 

s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě smluvní 

strany se zároveň zavazují nepoužít interní informace druhé smluvní strany 

jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.  

13.7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za interní nepovažují informace, 

které: 

13.7.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení 

závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů, 

13.7.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením 

této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve 

mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, 

13.7.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje 

nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo interními 

informacemi třetí strany, 

13.7.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 

omezena v takovém nakládání s informacemi, 
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13.7.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním 

předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného 

orgánu veřejné moci, 

13.7.6 jsou obsažené ve Smlouvě a/nebo jsou zveřejněné na příslušných 

webových stránkách Objednatele. 

13.8 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, 

kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst.13.3 Smlouvy, 

které daná smluvní strana poskytla interní informace druhé smluvní strany. 

13.9 Poskytovatel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů 

zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují 

postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými 

právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle 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 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy 

zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených 

osob druhé smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze 

v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění 

Smlouvy. Jestliže smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců 

nebo dalších dotčených osob druhé smluvní strany nad rámec specifikovaný 

v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou 

povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. 

13.10 Ukončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení 

tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvá bez omezení i po ukončení 

účinnosti této Smlouvy. 

14. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou 

povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které 

jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

14.3 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, 

nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna 

v písemné podobě a druhé straně doručena. 
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15. NÁHRADA ŠKODY 

15.1 Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

15.2 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené 

porušením této Smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele 

odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností 

Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného 

státního orgánu. 

15.3 Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

15.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 

porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu 

§ 2913 odst. 2 ObčZ. 

15.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící 

řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost 

k náhradě škody.  

15.6 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do 

předešlého stavu podle volby oprávněné smluvní strany v konkrétním případě. 

Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České 

republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní 

banky ke dni vzniku škody. 

15.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, 

že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva 

z ceny, a to v celém rozsahu. 

16. SANKCE 

16.1 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky 

vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 

náhradu vzniklé škody. 

16.2 Smluvní strany se dále dohodly, že: 

16.2.1 v případě prodlení Poskytovatele s předáním Hmotného výstupu nebo 

Konzultace dle této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 
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16.2.2 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením vady kategorie A vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 

i započatou hodinu prodlení; 

16.2.3 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením vady kategorie B vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení;  

16.2.4 poruší-li Poskytovatel nebo Objednatel povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy ohledně ochrany interních informací nebo osobních údajů, je 

povinen zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- 

Kč za každé porušení takové povinnosti. 

16.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

v plné výši ani povinnost Poskytovatele bezodkladně odstranit závadný stav. 

16.4 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní 

stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.  

16.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty 

nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

16.6 Smluvní strany se dohodly, že maximální kumulativní výše smluvních pokut 

uhrazených na základě a v souvislosti s plněním této Smlouvy může činit 

maximálně 100 % součtu cen za Výkon práv a Hmotných výstupů dle Přílohy 

č. 1 Smlouvy.  

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY  

17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma smluvními 

stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 

v souhrnu Smlouvu).  

17.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

18. ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 

ObčZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 
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18.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 

včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně 

prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím 

není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud 

České republiky. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních 

stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu 

s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat 

jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

19.2 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy 

byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či 

v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě 

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že 

si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 

či praxe. 

19.3 Smluvní strany se podpisem této Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci 

ustanovení § 557 a § 1805 ObčZ. 

19.4 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 

ustanovení § 1793 ObčZ. 

19.5 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným 

nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících 

ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 

pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové 

neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je 

platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní 

a právní význam. 

19.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to 

povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních 

stran.  

19.7 Poskytovatel není oprávněn započítat, zastavit ani postoupit žádné své peněžité 

nároky vůči Objednateli vzniklé na základě této Smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
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19.8 Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

Objednatele nepostoupí třetí straně tuto Smlouvu nebo jakoukoli její část nebo 

jakékoli právo, závazek nebo zájem z této Smlouvy vyplývající. Toto ustanovení 

se nevztahuje na případné právní nástupce smluvních stran. 

19.9 Žádné ustanovení této Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo 

oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

19.10 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Za Objednatele dne  

 

 

Ing. Darina Ulmanová, MBA 

 

Za Poskytovatele dne  

 

 

Ing. Vladek Šlezingr 

 

Příloha č. 1: Cena 

Příloha č. 2: Rozsah požadované dokumentace 
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Příloha č. 1 

Cena 

Cena za Výkon práv dle bodu 
3.1.1 Smlouvy 

Celková cena bez DPH v Kč 
xxxxxxxxxxxxxxx 

Celková cena za Výkon práv xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Cena za Hmotné výstupy dle 
bodu 3.1.2 Smlouvy 

Celková cena bez DPH v Kč 
 

250.000,00 Kč  

Celková cena za Hmotné výstupy 250.000,00 Kč  

  

Cena za Konzultace dle bodu 
3.1.3 Smlouvy 

Cena bez DPH v Kč za 1 
MD 

Cena za xx MD bez DPH v Kč 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 660.000,00 Kč 
 

Celková cena za Konzultace 660.000,00 Kč 
 

       

Celková nabídková cena xxxxxxxxxxxxxxx  
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Příloha č. 2 
Rozsah požadované dokumentace 

V rámci plnění Smlouvy bude předána tato dokumentace: 

• uživatelská dokumentace v elektronické podobě ve formě html souborů, včetně 

souvisejících souborů, jako jsou obrázky apod., ve stavu k datu účinnosti Smlouvy; 

• dokumentace databáze - popis databázových tabulek a jejich vazeb v elektronické 

podobě ve stavu k datu účinnosti Smlouvy; 

• programátorské poznámky - dokumentace úprav programů formou poznámek ve 

zdrojovém kódu ve stavu k datu účinnosti Smlouvy; 

• konfigurační soubory v aktuální verzi k datu účinnosti Smlouvy; 

• instalační postupy s popisy potřebných komponent nutných ke kompilaci a zprovoznění 

v prostředí Objednatele. 

Další dokumentace: 

Součástí předání budou popisy jednotlivých úprav (release) za poslední 3 roky přede dnem 

nabytí účinnosti Smlouvy včetně: 

• odkazů na požadavky zadané v evidenčním systému Poskytovatele (Jira); 

• jednotlivé požadavky exportované ze systému Poskytovatele (Jira) do formátu docx; 

• analytických dokumentů k požadavkům, pokud existují; 

• seznamu skriptů a konfigurací v jednotlivých release. 

S každým dalším release bude seznam úprav aktualizovaný. 

Poskytovatel prohlašuje, že nad rámec dokumentace uvedené v této příloze Smlouvy 

nedisponuje jinou uživatelskou, provozní, administrátorskou, vývojovou, bezpečnostní 

apod. dokumentací ke KIS. 

 


