DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCI
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ IMPLEMENTACE INFRASTRUKTURY INSPIRE
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7
kontaktní adresa nám. Hrdinů 1634/3, 140 00, Praha 4
IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064
bank. spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3605881/0710
zastoupená Ing. Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu
(dále jen „Ministerstvo“)

a

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
se sídlem: Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00
IČO: 45249130, DIČ: CZ45249130
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 1837101/0710
zastoupená Miroslavem Havránkem, ředitelem
(dále jen „Agentura“)

(dále též jednotlivě „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

číslo dodatku Ministerstva: MV-112203-77/EG-2019
číslo dodatku Agentury: CEN/10.1/2047/2021
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ke Smlouvě o
horizontální spolupráci při zajišťování implementace INSPIRE evidované u Ministerstva pod č.j. MV112203/EG-2019 a u Agentury pod CEN /10.1/1673/2020 ze dne 30.6.2020
(dále jen „dodatek „)

1.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:
1.1.
V hlavičce smlouvy se původní identifikace Agentury ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Česká informační agentura životního prostředí
se sídlem: Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00
IČO: 45249130, DIČ: CZ45249130
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 1837101/0710
zastoupená Miroslavem Havránkem, ředitelem

1.2.
V bodě 3.2 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN se původní znění ruší a nahrazuje následujícím
zněním:
Agentura prohlašuje, že je státní organizací zřízenou na základě Opatření č.1/21 Ministerstva
životního prostředí ze dne 8.7.2021, č.j. MZP/2021/110/1610, jejímž účelem je mimo jiné vytvoření a
správa Národního geoportálu INSPIRE.

1.3.
V bodě 6.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se původní znění ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Tato smlouva se uzavírá do 30.11.2022 ode dne nabytí její účinnosti.

1.4.
V bodě 9.1. NÁHRADA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se původní znění ruší a nahrazuje následujícím
zněním:
Ministerstvo bude hradit Agentuře náhradu za využití lidských zdrojů Agentury ve výši 4.900,- Kč
(slovy: čtyři tisíce devět set českých korun) za den práce odborného pracovníka; tj. za 8
odpracovaných hodin. Náhrada se bude rovnat násobku stanovené částky a počtu prokazatelně
efektivně odpracovaných dní, respektive jejich poměrné části na plnění této Smlouvy dle dohodnutého
tarifu, za fakturované období. Počet odpracovaných dní bude odpovídat údajům uvedeným v Příloze č.
1 této Smlouvy. Celková výše náhrady během trvání Smlouvy nepřekročí 5. 837. 860,- Kč (slovy: pět
milionů osm set třicet sedm tisíc osm set šedesát českých korun)

1.5.
V příloze 1 Specifikace plnění Agentury smlouvy se doplňuje bod 3.2 v následujícím znění:

V souvislosti s aktuálním vývojem legislativních požadavků přímo souvisejících s infrastrukturou
prostorových dat pro podporu politik životního prostředí nebo na tuto infrastrukturu navazující
poskytne podporu a součinnost při jejich zajištění.
1.6.
V bodě 4 Dokumentace přílohy č. 1 Smlouvy Specifikace plnění Agentury Smlouvy se původní znění
ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Agentura poskytne Ministerstvu spolupráci při kontrole správnosti provedené harmonizace dat a
služeb Informačního systému. Zohledněny budou i aktuální legislativní požadavky přímo související
s infrastrukturou prostorových dat pro podporu politik životního prostředí nebo na tuto infrastrukturu
navazující v návaznosti na bod 3.3 přílohy 1.
1.7.
V bodě 5 přílohy č.1 Smlouvy se přidává bod 5.7. v následujícím zněním:
Agentura poskytne podporu poskytovatelům dat při testování systému s jejich vlastními pilotními daty.
1.8.
V příloze č. 2 Smlouvy Specifikace plnění Ministerstva v části: Ministerstvo poskytne Agentuře se
původní znění ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1.
konzultace, testování a školení v oblasti otevřených dat (Informační systém bude budován
přímo v prostředí Národního koordinátora otevřených dat), podpora publikace prostorových dat v
gesci Agentury v Národním katalogu otevřených dat,
2.
konzultace a školení v oblasti tvorby internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se
zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
3.
konzultace, testování a školení zaměstnanců Agentury v oblasti problematiky a témat
využitelných při budování a správě Národního geoportálu INSPIRE v souvislosti s využíváním
sdílených služeb eGovernmentu:
a. Portál veřejné správy (Webový portál, kde jsou všechny dostupné informace o
životních událostech souvisejících s veřejnou správou v ČR, dostupné online služby,
formuláře, seznam datových schránek, rejstřík orgánů veřejné moci, věstníky,
opendata, a další informace publikované orgány veřejné moci.),
b. Portál občana (Portál občana je jedna ze součástí Portálu veřejné správy, resp.
nástupce původního Portálu veřejné správy. Portál je postaven na opensource
platformě. K Portálu občana se může občan přihlásit pomocí datové schránky,
elektronického občanského průkaz a NIA portálu.),
c. Národní identitní autorita (NIA - zajišťuje orgánům veřejné správy státem
garantované služby identifikace a autentizace),
d. Jednotný identitní prostor Czech POINT (JIP - zabezpečený adresář orgánů veřejné
moci a uživatelských účtů) a Katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS rozhraní webových služeb, které umožňují autentizaci uživatelů pomocí přihlašovacích
údajů v JIP a editaci údajů subjektů a uživatelských účtů v JIP),
e. Jednotný identitní prostor Czech POINT (JIP/KAAS – verze 2.0, který na nové
technologické platformě zajistí stávající funkcionality JIP/KAAS),
f.

Centrální autentizační a autorizační informační systém (CAAIS – nově budovaný
autentizační a autorizační informační systém, neboli JIP/KAAS ve verzi 3.0),

g. Registr práv a povinností (základní registr agend, orgánů veřejné moci,
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, který slouží jako
zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu uživatelů k
údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech),
h. Centrální místo služeb (je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené
a evidované propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám
eGovernmentu)
V příloze č. 2 Smlouvy Specifikace plnění Ministerstva v části: Ministerstvo poskytne Agentuře
v rámci spolupráce rovněž se doplňují body:
13. možnost získání praktických zkušeností s implementací požadavků na cloudová prostředí orgánů
veřejné moci, která stanovuje novela zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
ve znění pozdějších předpisů
14.
možnost získání praktické znalosti napojení Informačního systému na nově vyvíjené informační
systémy veřejné správy (např. informační systém sdílených služeb)
1.9.
V Příloze č. 3 Smlouvy Oprávněné osoby se původní znění ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Seznam oprávněných osob
Za Ministerstvo:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Za Agenturu:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

2. Závěrečná ustanovení
1.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou dohody a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů v registru smluv.

2.

Strany dohody prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah
tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých
oprávněných osob či zástupců.

3.

Dodatek je uzavírán elektronicky.

.........................................................................

..........

..............

Ing. Roman Vrba
ředitel odboru eGovernmentu

Ředitel

Ministerstvo vnitra

Česká informační agentura životního prostředí

