WS
Smlouval'o poskytování licencí k užití
Software
- a souvisejících Služeb
uzavřená v souladu s ustanoveními autorského zákona
121/2000 a v souladu s ustanoveními § 1724 a násl. a § 2358

a násl. Zákona 89/2012 (Občanský Zákoník) mezi těmito
smluvními stranami:

rl. Dojde-li v době trvání Smlouvy ke změně rozsahu
softwarových licencí, dohodnou-'ch dc dacích lhůt, náhradní
techniky, vyhrazeného servisního pracovníka či poskytovaných
služeb, bude příloha srozsahemlicencí a služeb změněna

číslovaným doclatkem, který postytova :el zašle v elektronické
pcdobě na e-rnailovou adresu nabyvč tele. Pokud nabyvatei
nesouhlasí se změněnou cenou sıužby (lie tohoto dodatku, má
právo od smlocvy odstoupit bez výpově dní lhůty.

1. nabyvatelem ( zák. číslo 2474)
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova
405

Wilsonova 405, 39201 Soběslav

Ič : 725495z2
zastoupení ve věcech smluvních:
Ing. Dalja Bártová

2. poskytovatelem
Veřejná informační služda, spol. s r.o.

článek III.
Lhůty pinění
1. Licencı na software v aktuáln verzi poskytne poskytovatel
nabyvateli do jednoho měsíce cd pod flisu smlouvy zasláním
aplikačního čísla na emailovou adresu ılabyvatele.
2. Každou další aktualizaci software, kterou nabyvatel objedná,
poskytne poskjtovatel nabyvatel vždy do jednoho měsíce od
jejího vydání zasláním aplikačního čísla na e-mailovou adresu
nč-.byvatele

3. Obsahuje-li software zakázkové úpravy, prodlužují se lhůty z
článku Hi.. odstavce 1. a 2. o jeden měr íc.
4. Dodací lhůty pro j›:;šdnotlivé objedná `ıé servisní služby jsou
uvedeny v číslované příloze této smlouvy.

článek Iv.

Plzeň, Farského 638/14. okres Plzeň-město, PSČ 326 OO

telefonr_
lč: 45330344
DIČ; cz 45330344
Obch. rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1561
zastoupení ve věcech smluvních:

Platební podmín (y
1. Poskytovatel bude po dobu platnosti této smlouvy vystavovat

vždy jednou ročně fakturu na úhradu ročního paušálniho
poplatku a zašle ji v elektronicke Jodobv'š na e-mailovou adresu
nabyvatele. Neayvatel prohlašuje. že s elektronickým zasíláním
faktur souhlasí.

2. Dohodne-li poskytovatel s nabyvateliťm jiný než roční režim

článek I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy
poskytovat nabyvateli licence k veškerým aktualizacím software

(dále jen SW) a jeho modulů dle číslované přílohy této smlouvy,
ke kterým má poskytovatel práva a nabyvatel je užívá.
2. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro nabyvatele přímo
nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů objednané
služby specifikované v čťíslované příloze této Smlouvy.
3. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro nabyvatele přímo
nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů i další servisní
Činnosti, které se vztahují k softwarovému vybavení dle
článku I. odstavec 1 a dále k hardwarovému vybavení, které
bylo nabyvateli dodáno poskytovatelem.

Článek II.
Cena plnění
1. Výše paušálniho poplatku je stanovena na základě rozsahu
softwarových licencí, dohodnutých dodacích lhůt servisních
služeb, náhradní techniky a Ostatních poskytovaných služeb.
Výše poplatku je uvedena v číslované příloze této smlouvy.
2. Poskytovatel bude k dohodnuté ceně připočítávat dařı
z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době
uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Výše sazeb u předem nesjednaných servisních služeb se řídí
aktuálně platným ceníkem servisních prací poskytovatele.

plateb

paušáního

poplatku,

jsou

platební

podmínky

specifikovány v číslované příloze této smlouvy.
3. Faktur..:i je splatná na účet poskytovatele do 14 dnů od data
jejího vystaven.

Článek V.
Způsob objednávání servisních Služeb
1. Služby dle této f;..n“`.louvy mohou

nabyvatelem pověření

pracovníti ob,ednávat osobně písť mně, prostřednictvím
internetu i telefonicky. V případě` objet návky většího rozsahu
mj poskytovatel právo vyžadovat zaslání písemné objednávky.

Článek VI.
Povinnosti poskytm atele

1. Poskytovatel je povinen udržovat 13W dodaný nabyvateli
vprovozuschopném stavu a v soulatu s aktuálně platnou
legislativou, pokud jej nabyvatel používá ve Spojení
s ziloporučovanou technikou a operačn m systémem. Dojde-li
díky vnějším vlivům k náhlé a nepřšdvídatelné legislativní
změně, je poskytovatel povinen zveřejnit prakticky použitelný
náhradní postu 3, jak s používaným SW přiměřeně plnit aktuální

legislativní požadavky
2. Poskytovatel je povinen zpřístt pnit n lbyvateli každou novou
verzi íaktualizaci) i opravu SW. Opravy SW i nové verze

programů včetně popisu jejich obsahu zveřejňuje na svých
internetových stránkách wwwvisılzenı z.
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Příloha č.1

Smlouvy o poskytování licencí k užití EIW a souvisejících služeb
Ochrana osobních údajů
Preambule:
V Souvislosti s dodávkami, údržbou a provozem softwaru od poskytovatele (veřejná informační služba, spol. s r.o. dále jen VIS) se tato
firma dostává anebo v budoucnu může dostat do pozice zpracovatele osobnír h údajů při zpracování dále uvedených agend pro nabyvatele.
v souladu s Nařízením [EU 2016/5791 (GDPR) vystupuje poskytovatel dále v rolí zpracovatele osobních údajů a nabyvć tel v rolísprávce.

Předmět zpracování:
l.Zpracování dat při Servisním zásahu na počítači správce, kdy
má technik VIS přístup lze všem zpracovávaným osobním údajům.

2.2pracování dat na zaslané či předané záloze dat správce, kde

- Zachovávat mléenlivost o všech zj šténýcr osobních údajích a k
mlčenlivožti zavázat i osoby oprávněné oso Jní údaje zpracovávat.

3. Zpracování dat při provozování internetových aplikaci, kde jsou

- Fľřijntout všectna bezpečnostní, '2echníctá, organizační a jiná
opatření v souladu s nařízením a mí zpract vanou vnitřní směrnici
k ochraně osobních údajů a aktivněji naplňovat. K plnění vnitřní

i osobní údaje.

směrnice i podmínek této smlouvy zavázat i Své zaměstnance.

jsou i osobní údaje.

Doba trvání zpracování:
Doba trvání je dána Smlouvou o provozu internetových aplikací
nebo dobou trvání obchodně právního vztahu a prováděného

servisního zásahu. Doba uchování zálohy dat je dána oprávněným
zájmem zpracovatele doložit a prokázat stav před a po
provedeném servisním zásahu.

Povaha a účel zpracování:
Smyslem a účelem Zpracování je bezchybný provoz internetových
aplikací a bezchybný provoz softwaru od firmy Veřejná informační
Služba, spol. S r.o. u správce.

Typ osobních údajů:
Zpracování Se týká všech osobních údajů, které umožňuje v'
zpracovatele evidovat bez ohledu na to, zda ke zpracování

konkrétního osobního údaje správcem dochází. Jde o následující
osobní údaje:
jméno, příjmení, titul, telefon, mail, adresa, funkce, poznámka,
rodné číslo, datum narození, osobní Číslo, druh diety, evidenční
číslo, číslo karty, kategorie, třída, Škola, obvyklé objednávky,
objednávky, platby, způsob platbv, číslo účtu, banka, záznam o
výdeji Stravy, místo a čas výdeje stravy, prodané zboží v bufetu,
IČO, DIČ, příznak neplatiče, úvazek, datum nástupu a vystupu,
začátek a konec pracovní doby, záznam o průchodu, odpracovaná
doba, další záznamy provedené správcem

Kategorie subjektů údajů:
Zpracování se týká všech kategorií subjektů údajů, které
umožňuje SW zpracovatele evidovat bez ohledu na to, zda ke
zpracování konkrétní kategorie správcem dochází. Jde
o následující kategorie subjektů údajů:
Děti, žáci, studenti a jejich zákonní zástupci.
Cizí strávníci.
Zaměstnanci správce.
Další kontaktní osoby v informačním systému správce

Zpracovatel se zavazuje:

- Nepoužít osobní údae k žádnému jinému účelu zpracování
a osobní údaje zpracovávat pouze na základě pokynů správce.

- Eiapojit do zpracování jen vyjmenované osoby (tzv. řetězení
zpracovatelů):
Geetoo CZ s.r.o.

České Radiokomunikace as.
- zapojit do zpracování jiné než vyjmenované osoby pouze

s předchozím písemným souhlasem Správce.
- zajistit, Že všechny smlouvy mezi dotčenými zpracovateli při
řei'ězení zpracovatelů musí splňovat podmíıky dle této Smlouvy.
- Být

nápomocen

správci

při

plnění

povinností

reagovat

na žádosti o výkon práv subjektů údajů.
- ľajístit nutnou Součinnost se správcem v otázce zabezpečení
zpıacování, v případě bezpečnostního inrıdentu v souvislosti s
ochranou osobních úcajů, při oznamovzäní případů porušení
zabezpečení osobních iˇıdajů subjektu úda ů, ohledně posouzení
vlivu na ochranu osofrních údajt. a př šdchozí konzultace s

clo-:provým úřadem.
- v' souladu s rozhodnutím správce po době hnutí reklamační lhůty
po ukončení této smlouvy nebo při změně rozsahu nebo účelu

zpracování osobních údajů nepotřebné osobní údaje vymazat
včetně existujících kopií.
- Poskytnout správci veskere informace pol řebné k doložení toho,
že byly splněny povinnosti stanovené nařízením, umožnit kontroly
či inspekce prováděné správcem nebo jiným příslušným orgánem
dle právních předpisů.

- Informovat správce v případě, pokud zj stí, že některý z jeho
pokynů porušuje nařízení nebo jiné právní předpisy.

- Přijmout odpovědnost za prokázanou jednoznačnou příčinnou
souvislost mezi svým pcrchybením na poli o :hrany osobních údajů

a poškozením subjektu údajů v důsledku tohoto pochybení.
Práva a povinnosti správce:
~ í-zít zpracovanou vnitřní směrnici k ochraně osobních dat
v souladu s nařízením GDPR a aktiv je j: n; plňovat.
v vyžadovat plnění závazků zpracovatele d e této smlouvy.

- Hracíit objednané sluzby zpracovateli v (1 ohodnutych cenách a

lhůtách.

Vuš
3. Poskytovatel je povinen při plnění této smlouvy postupovat
tak, aby požadavky nabyvatele splnil efektivně s ohledem na
priority sděleně nabyvatele'n (např. minimální cena, rychlost
zásahu apod).
4. Poskytovatel je povinen postupovat při servisním zásahu

v souladu s platnými zákony ČR.
5.* Poskytovatel je povinen při Zásahu u nabyvatele provést

o servisním zásahu záznam na dodací list.
6. Veškeré důvěrné Či citlivé informace o nabyvateli a jeho
klientech je poskytovatel povinen uchovat v tajnosti.

článek vII.
Povinnosti nabyvatele
1. Nabyvatel je povinen poskytnout poskytovateli řádně a včas
všechny informace nutné pro splnění povinností vyplývajících
z této smlouvy.
2. Zjištěně závady uskutečněných dodávek je nabyvatel
povinen poskytovateli nahlásit bez Zbytečných odkladů.
3. Bezprostředné před kažcou aktualizací SW nebo servisním
zásahem poskytovatele je rabyvatel povinen pořídit ověřenou
zálohu dat. Bez tohoto kroku nelze následně reklamovat ztrátu
a poškození dat vzniklé v průběhu servisního zákroku.
4. Nabyvatel je povinen být přítomen servisnímu zákroku
a vjeho závěru potvrdit pracovníkovi poskytovatele vypsaný

dodací list.
5. Jakékoli výhrady k provedení servisního zásahu je nabyvatel

5. Uhršidil-li nabyvatel řádně všeIhny licenční poplatky
předepsané přílohoı č.3 této smlouvy, má lrávo nadále užívat
SW ve verzi, která byla aktuální na konci řádně uhrazeného
obdobi. Pokud v příloze smlouvy není počet poplatků nijak
specifikován, získává nabyvatel toto právt po uhrazení pěti
ročních licenčních poplatků. Při dřívějším ukončení smlouvy
může nabyvatel nadále užívat tu verz softwaru, na kterou měl
nárok před jejím uzavřením.
6.Nevyčerpanou preventivně-servisní návštěvu lze převést
pouze do nejbližšího následujícího ročního ojdobí.
Článek X.
Inflační dolož. ka
1. Sn“.fuvni strany se dohodly, že je poslytovatel oprávněn
navrhl'out zvyšení ročního paušálního poplat tu vždy k datu jeho

splatnosti maxima ně o míru inflč ce vynlášenou Českým
statistickým

s poskytovatelem. Přitom je pcvinen respektovat ty podmínky,

.které poskytovatel Označí jako podstatně pro zachování
spolehlivé funkčnosti systému.

článek vIII.
Smluvní pokuty
1. Nedodrží-Ii poskytovatel termín servisních služeb, uhradí

2. Neuhradí-li nabyvatel fakturu dle článku IV. této smlouvy
v dohodnutých termínech, je poskytovatel oprávněn odmítnout
poskytování dalších služeb.

Článek IX.
Platnost Smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to od prvního

dne měsíce následujícího pc datu podpisu smlouvy.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uhrazení sjednané
a vyfakturované ceny na účet poskytovatele a zároveň
uveřejněním v registru smluv, pokud uveřejnění podléhá.
3. Pokud nabyvatel neuhradí fakturu dle článku IV. této
smlouvy ani ve lhůtě 3 měsíců od data její splatnosti, tato
smlouva zaniká.
4. Celou smlouvu i jednotlivou oojednanou službu může
vypověclět kterákoliv smluvní strana s výpovědní lhůtou
3 měsíce. Výpověď lze druhé smluvní straně doručit písemně
nebo evmailem.

nástupjem)

za

všechny

Ukončení dosavadních platných Smluv
1. Pokud jsou ke dni podpisu této smlouvy mezi poskytovatelem

a nabyvateleın uzavřeny platně licenční neto servisní Smlouvy
na stejný předmět plnění, jsou podpisem této smlouvy
automaticky ukončeny a nahrazeny tcutO sr ilouvou.
2. Uhrazené a dosud nevyčerpané prostředky z původních
smluv budou vyčísleny a odečterıy z prvlí splátky dle této

smlouvy. Tato částka bude odečtena v prvn faktuře vystavené
dle článku IV. této smlouvy jako sleva-_

článek xII.

smluvní pokutu definovanou v popisu služby v příloze č. 2 této
smlouvy.

(nebo jeho

článek xI.

povinen zaznamenat na docací list a podepsat.

6. Nabyvatel je povinen jakékoliv zamýšlené zásahy, změny,
opravy a rozšíření informačního systému předem konzultovat

uřaden

uplynulé celé kalendářní roky od zahájení SlJžby, za které tato
inflačrıi doložka dosud nebyla uplatněna.
2. 'v případě, že pcskytovatel toto právo podle bodu 1 tohoto
čiánkc| využije, zavazuje se tuto skutečnost sdělit nabyvateli emailem, zasláním dodatku ke smlouvě: s uvedenou výší nového
poplatku nejpozději 14 dn-nil před fakturaci' ročního poplatku.
3. Za základ pro výpočet inflačního nčvýšen v dalších letech
se bere vždy paušální poplatek, který měl nabyvatel zaplatit v
předcl'ıozím roce.

Další ujednání
1. V ostatním se tato smlouva řídí přísluš-iými ustanoveními
autorského zakona a občanského zákoníku a ostatních právních
předpisů.
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá
Strana obdrží jedno vyhotijivení.
3. Na ı“`lůkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojuji
smluv: ií strany své Irlastnondžní podpisy.
Ll. Smlouvu lze doplňovat iřıíslovanými příloh imi a dodatky.
Za poskytovatele:

V Plzni

Za naby .'atele:

dne

Příloha Č.2
Smlouvy o poskytování licencí k užití SW a Souvisejícich Služeb
Popis servisních Služeb
'Popis Obsahuje všechny poskytovatelem nabízené Služby. Služby sjednané rıabyvatelem jsou uvedeny v této přilc Ze v části Rozsah
Smlouvy.

Zvýhodněné servisní sazby
Nárok na zvýhodněnou Servisní sazbu vzniká, pokud má
nabyvatel ve Smlouvě Sjednánu průběžnou aktualizaci SW,
alespoň lhodinu preventivně-Servisní návštěvy a minimální
garantovanou pohotovost k Servisnímu zásahu. Pokud má
nabyvatel více provozoven, posuzuje se výše uvedená podmínka
pro každou provozovnu Samostatně.

informační systém natolik nefunkční, že vznikají dodatečné
provozní náklady ve vyši přes. 500 Kč denně, a přitom neexistuje
levnější varianta. Tuto Skutečnost musí nabyvatel při objednávání
servisního zásahu jasně sdělit. Pokud VIS neooskytne servisní
kapacitu ve stanovené lhůtě, nabyvatel ıná nárok na odstoupení
od této Síužby S vráce'ıím zaplacené roční cen“ Služby a úhradu
penále vť- Stejné vyši.

Preventivně-Servisní návštěva
Předem smluvně Sjednaná návštěva technika, kdy nabyvatel
Souhlasí S orientační lhůtou realizace v řádu 1~3 měsíců.
Konkrétní termín návštěvy vždy nabídne VIS. Návštěva Slouží
k preventivní kontrole a zlepšování využití informačního systému,
instalaci novych verzí programů, Zavádění novych modulů
programů, školení uživatelů a k veškerým Servisním Zásahům,
které nejsou urgentní.

Náhradní terminál

Vzdálená servisní podpora (HL) - tarify předplatného
Vzdálená Servisní poc tora Zahrnuje přímé telefonické
poradenství, dálkovou správu a poradenství prostřednictvím
e-mailu. Služba se účtuje po minutách, přičemž minimální čerpání
pro jeden servisní zásah _le 12 minut. Nabyvatel hradí celkovou
dobu odpracovanou na efektivním řešení požadavku nabyvatele.
Čas Servisního zásahu určuje VIFS dle aktuálních kapacitních
možností s ohledem na nčıbyvatelem Smluvně sjednané lhůty.
Pohotovost k servisninıu zásahu
Služba poskytuje nabyvateli garanci, že VIS Zajistí dostupnou
Servisní kapacitu pro urgentní Servisní Zásah při řešení vážného
provozního problému v informačním systému. Vážnym provozním
problémem se rozumí taková situace, kdy po nepředpokládané
nahodilé závadě nefunguje výdejní terminál nebo počítač
v pokladně, kdy není možné zjistit Stav objednávek nebo kdy je

Datum podpisu příloh 1 a 2

a pos ytovate e

18.5.2021

Služba poskytuje nabyvatelí garanci, že vIS má trvale na skladě

k dispozici techniku pro operativní Zprovoznění náhradního
režimu vydeje či objednávání stravy nebo přístupového či
docházkového Systému ve sjecnaném ir nožst\í a je připraven ji
podat k přepravě k nabyvateli do druhého pracovního dne od
objednávky. Náhradní řešení nemusí odpovídat původně dodané
technice, ale musí umožnit vydej či objednávání stravy alespoň
v nouzovém režimu bez zásadních provozních komplikací.
Nabyvatel S více terminály hradí službu Za každý vydejní nebo
objednací terminál shodného typu. Pokuti VIS n azajistí potřebnou
náhradní techniku, nabyvatel má nárok na orstoupení od této
Služby S vrácením Zap acené roční ceny Služby a úhradu penále
ve stejné vyši. Cena služby Zahrnuje poplaek za zapůjčení
náhradní techniky na i měsíc a počet záoůjček není omezen.
Individuální konzultant pro nasmlouvané preventivněservisní návštěvy
Doplňková služba, kcy nabyvatel požaduje pro preventivněServisní návštěvy účast stále .stejného vybrar ého konzultanta.
Roční po=Jlatek závisí na vzdálenosti pracoviště konzultanta od
nabyvateëe. Součástí služby je taté možnost přímého
kontaktování určeného konzultanta pro řešení nahodilych
Servisních problémů. Tento konzultant se znalostí situace
rozhodne o dalším efe<tivnín`- postupu.

Příloha č.5;.Smlouvy o poskytování licencí k užit- SW a souvisejících Služeb
Rozsah Smlouvy - Soupis SW licencí a servisních služeb
Zákaznické číslo 2474

Rozsah SW

' Systém PrOVlS úroveň funkčnosti 4
- Síťový modul do 5U St.
* 'I aktivni datová Ob/ê st

-

mod. Plafce DPH
mod. banka
Stravné do 1000 zpracovávaných osob
mod. Výdej a prodej na id. madla 4
mod. Objednávání na id. média 4

- (JV/adam' tarmı'na/u
°
*

Sira vacz 600 OQ/adr'ávaní internetem
MSklad do 200000 Kč na mv.
modul Došlo faklury
modul Normal/ani stavy

* modul Finanční bı'larłce

- modul Spotřební koš-

Rozsah smlouvy
- Software

390-095150 - Licenční Sml. na SWlr - roční paušál
390-095120 - zakázkové Úpravy - roćm' paušál

zvýhodněné Servisní sazby Ne

Rozsah HW na zápůjčky

Roční paušální poplatek činí 20 020,- Kč bez DPH.
Datum podpisu 18.5.2021

Za DOS 'ytovate e

