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Smlouva údržbě

Článek l
Smluvní strany

OKsystcm, spol. s r. ú.
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
lČ: 00?21970
DIČ: CZ00221970
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. odůil C. vložka 687
bankovní spojení:
zustupuje: Ing. Martin Procházka. jednateľ

(dálejen ,.dodavateř')
3

ČR - Ministerstvo škdstvt mládeže a těfovýehovy
Karmditská 7. 11& 12 Pniha l
ĹČ: 00022985
bankovní spojeni: č.ů.
zastupuje: Mgr. Václav Piel, [, náměstck ministryni'

{dále jcn .,uživatel")

sc ve smyslu ustanovení § 269 odst, 2 zákíma C. 513¢i19gl Sb., obchodní zákoník.
vc znění pozdčjšich předpisů a v souladu se zákonem č. I21:2QUO Sb., autorgLý zákon
1ř platném znění, dohodly ria uzavřeůi této snlluuVý í) úAitžbě proµámůvChcb Ĺ·ybu\e!1i PIS
OKinfo (dáiů ,,Smlouva").

Článek 2
Úvodní ustanoveni

Smjuuva (j údrŽbě se uzävirá v $ouvisk)sti s ukunčenim smlouvy l) k«)rdina¢i nákupu
personálníc]1 i1ľf(Nmľačnich systému (PiS) pn' spriivňl úřady u72vřené mezi dodavaľe]ctíľ
a Českou mpublikou - Úřadem pro veřejné intôrmační systémy. K datu ukončeni smlouvy
o koordinaci. tj. k 3 LI.2005, současnč dojde také k autonlatickánu uk(mč¢ni plaumti
smkuvy (j dílo uzavřknč mezi dodavatelem a uživaíckm dne 12.11.2002.

Clánek 3
Definice

,.PIS OKinfo"" je perscmá]ni inlí)n1}acni symém. který dodavatel dodal a ilnplemeDk)\'al
do provnznid) podmínek uZivatelc.
,.Služby spojenC s údržbou PIS oKim"i)" jsuu služby spojenC s iidržbou PIS OKintô
v provomich pcKhninkách uživatele. které bude dodavatel pc}skytovaL uži\"aldi v rámci
FoČniho poplatku.
,,Další služby"".jsou služby vyZádanč uživatelem nad rámec rc)čRiho poplatku.

,,TMi strana" je kte-rákcdi jiná sírana. než straria smluvní. uvedená v této Smhiuvě.
,.Provozní porucha"' je neshoda s deklarovanými či jinak obvyklými vlastnc)sími PIS
OKinfo a kterýkoli připal. kdy při dodržení tcchnických podmínek prš' jchu ins:talaci
a provoz se nčk'terá ž" ,jeho funkci I]esh{)du,ic $ vlamostnú uvedenýl13i v dcAané
dcjkumentaci.
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,.Kategorie ptm·'oznich poruch" určuje závažR{_)st a naléhavnst řešeni:

Kätegorie l výpadek systánu, který zncmožmi pnuživáni ůdCho systému ndx' jeho
základních Eunkcí s tím. Ze prtŕ tukovÝ Xtä'Y náhradní řcšeni a symán je tím
povaZQván za nepr(w()zu$chopný. "

Kateguňe :2 Dílčí omezeni provozu nčkttvých ňmkci systCtnu či nepodstatná fimkčni
porucha. příp. nepodstatná odchylka od dakumcntacc.

,,Chyba (vada) PIS OKinfn" je kteTýkdi případ, kdy příčina pím'uzni poruchy xp&iú
y' PIS OKinfo nebo \' činnosti dodavatele.

Clánek 4
Závazné prohlášeni Dodavatele

Důdavatcl závažnú prQhlašllje. Ze je opr.ávněným dodavatelem PIS (:)Kil)tÔ a subjektem
ol)rá\mčnýŤn poskytovat práva k užiti PIS OKinfo a vykonávat další µ)dnikafekké akti\'lty
$c?u\'i$ejÍei plněním této Smkuvy.

Článek 5
Přcdmá 5mlou%7

ľředmčtem Smlouvy je dodavatele poškylova1 uZivatcli siužbv s údúbou
píš C)Kinti) a p¢)$kyluvat další služby \ rozsahu a zpíisobem daným touto Smlowou, a
tomu Ĺľdpovídujici závazek uživaieie platit mu cínu Ntano\"Lnt}u v těio Smh"mě.

Rozsah prát užiti PIS OKinfo poskytnutych uZivatdí:
i' ' Pača

kn]enovýa
l , .

i' 'ČasovČ ncoinczcná licence PIS OKinfo
'- v rozsahu modulů: l

, platový modul. Pmnnálni Il]adul ' 50()
!Orade Datäbase StmdaTd Edition, ASFC

Počet jiný'h i Počet uživatc-lů
zámainů : čNameci Lkm)
(dohodvi

200 15

Článek 6
Rozsah plnění

6.1.
Shúhy spo.ienC s údúbou PIS OKinťc zahrnuji:

l-ktjine prn technick(}u pc'ŕdµ'm-

Služba hůblitl¢ pro technickou podporu provozu PiS OKntťo bude poskytována
prostřdnicsvím emiaikwé adresy c' v nálchavý'ch případech je
hot-line poskytována y praccwní dny r době od 8.0() do 16.(X) hůdin také ria tddÓnnini
čislc ?44 ()21 19(L

Pro bezprostřední požadavky na pomŮL: s o\iládánlnl funkci v Personá1nim modulu. ktu'č
nevyžaduji evidénci (nikdiv tcdy pro hlášeni chyb či požadavků ria úpravy a další sluZby).
lze v uvedenéín Ca':e využít i služhu hotline tinny MMI E!ä tek'íÔnnich čísledi:
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Dodát Ky n(wí¶ch ucrzi PIS OKiníä.

Nové verze hudou zasílány ria CD tí)mlou doporučené zásilky, příp. mailan íia adresu
8pľávce sYstému: Ministerstvo škdstvi, mládeZe a Karmditská 7.

" W

ilľš 12 Praha l, k i'uká'tn: Ing. jtřiho Šintáka. e-maiľ: ricbu na
takovou adresu. ktcrá budc přislušnou štramu písemné oznámena druhé straně. Součá«i
dodáí'ky bLLdou také infOrmace o provedených zmčnách,
Prošetřeni a náprava ohlášených chvl).
Náprava pnbkázaných chyb PIS jejich {?dstraj1ěnim. Chybou PIS se rozumí odchýleni
Funkci čkĺ dokumentace či ckĺ p]alne 1egNaůvni iiptävy. V odůvodněných pi'ípa&c.h se
n.ápravou chyby rozumí i návud k jejímu obejiti.
Připra\'cl)ost řcšit
DQda\'atel bude připraven Tešit mimořádné stíny PIS. ať ,liz budou způsobL1Ĺč prcm)zni
závadoc chybou obsluhy či výpadkem tcch¶]iLkcho vybavení,

6.2.
Další služby.
Dodavatcl budc pĹ)skyto\'aÉ Lůi\v'atcli na jdío vyžädáni a na základč vzájemné další
sľuj.by. a tu zgjména pŮdp()ru při údrZbé databb,í Otáčk, zákaznit·kC PIS OKinfc?.
školeni a výc\ ik uZivatekL školeni a výcvik admil1is|ťátora. kůnzuhace apod.

Článek 7
Lpůsob a termín plněni

Smluvrň strany spuju budou k(munik(]vzl \' záležit¢)ste¢h x()u\'ixejicich ti plněním tétn
Smlouvy pro$lředni¢tvím oprávněných Hlášeni prcvomich µ'ruch je platné pouze
v případě. žů bylo prcn'dcnn předepsaným způsobem oprávnčnou Uživatd múZc
zmčnit oprávněné osd'y. přičemž fakcNou zmCnu musí piscnmč ncpKdhmč.
Seznam ()p!"ávncných osob a postup pro MášcM průvozních poruch a pro pcjskytováni
dalších služeb je podtobnč popsán v přilozc l .,Údržba PIS OKintíř'.

Písemné nahlášenou provozní poruchu doda\'atd zaeuiduie a nejpQzdčji náskdujici
pracovni dcn potvrdí její přijeti.
Dodavatd zdiáji neprodleně ()dstraňováni chyb, ktěré spada,ji do kategorie l (klasit;kace
chyb viz Pŕiloha l této snilouvy), nejpozději následující pracovní den po jeiich přijeti. u
ménč výzťknnlľýĹ'h záí·-ad (kategorie 2) OKsyslcm a MŠM1' d[)1]odne termín

Č'lámk 8
Cena a pIatehoí pQdmínky

8.1.
Roáii p()pjatek m údržbu podle 6.1. této SMouvy Činí LU) (1(1(") KČ be:' DPIL tj.
154 7(k) Kč včetně 19% DPH.
Úhrada ročt)ih(} poNa1'ku za údržbu hude prúváděna minýn1i čNnletl]imi sp1Mkami vl?
výši 38 675 KC včctnč 19 % DPH. Faktury budoa vy$tmn'ány tpčtně \i"7dy k 1A.. 1.7..
1.jŮ. a 15.12. kdcndámiho roku.
V pŕipadč jiné sazhy DPú dodavatel účtovaí uZňatc!i säzbu DPH ví! výši
(jdpa\1dajicj platným a ůůiFlnýln právním Medpisúm.
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V

\'yc µ'ptaúu můte pnůbčku I. č:mkn pNie
mtk'xu rum cet. stanm ("'eskym uf'akm dá

µjj, tm n' m"ýšúíá ne Mik' ť'.yz mi iň&m:
e í'í'še

y

&2.
Lá siUht ('t'na ia 'šiuZéb p'dk ,'iĹ4Ĺjí4"4' fy 2 hu&

dk umikú >iuž4
za p'skytm am daišich skúeh hušk pka ádém na zakladč prmaient

präu ä shůeh. E:prámeRým ,támlpúcm

&3.
srkltnl)sl täktur jí stul1m'¢I1Úl na El dni lkĺ dm läktury uZivaccii.

Fakrury výstä\'¢ňC musí ahsahm ut dukládu
urcdtmé t' S 2K odst. 2 Zákonu ii. 23S'?Oň4 sh, (i M'H a musí ohmhnvai udktw na tuto

Clánek f)
Místu plněni

?!né':: '.e těK'· Sminuvy hudú' p'sk-ytn \ µí'mmch
nc'hú žg má

ěĺ! užn MEšc

yí' héšěni pcdp'ry

C lánek lCj
SoaCinncm UhaMe

se .?2\

Zahezpečit pňstup k PIS OKin!ä. j tn \ připadí' pottehg i mimu hěmcw
µra¢íwni dobu užitatck.

Nu úkladC pcúadavku npľůvnčné osohy do¢jmi|clí Ikl své náklady
pµtíebnou podpmí při p¢pskykwáni služeb.

,taimit na x'ué náklady rrac¢n'nikm"? dndm'aíěk' iste pro řájné siužeh.
rukud bude daZcb prnbzhat \ lúĺ\ aide.

54 ých pn k4cm úku1i: tpfys áiiľ"id:

Článek li
Odµ^ ědnost ia

i Li.
PIŠ en í c ňcbí' &Šdxuj:ct jdx'

km·.mž. ?u'ĺ\ ani j
i1v2.
Za pMuľ.:hu .1l" pm 'Um án kwríktM pHpad- kO ph t«hruz"kych

pr' m<aka a rrcn'('7 ľlS 4¢ jehn timkce
im:dcnym y tk'kumcntaci neha jchn obi vklé túnáni. \" pňpádč. ,Ze
j'ňCim ptovozni µmídíg spočiv-á PíS ňehn \' činnusti .jeclná l) i.adu
r|nůnl. Rck}a|]llíL'e víttl mtN hýt l)i$clntŇ,
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Smh"uwí n údrZbč

Dndavatd nmdpcwidá za vady způsobcnC neodborným zásahém uZivatde či třetí strany.
nedodrZenini návodů k obshíze, ncdodrZenim provomíéh podmínek specifikovallýuh
v dokumentaci, za vady vzniklí Zivelnôu p()hTamou a za ztrátu dat, kromč taknvC LtrálY,
která vznikla pr(;ka7.atelnýn} zaviněním dodavatele. Dodavatel bude na vyZádá]1í uživatele
$poluprac(waÉ ph řešeni těchto dodavatekin nezavinčnýdi vad. přičemZ Lů.ivtlte| uhradí
dodavateli prokazatdné náklady spojeně s: idmtiňkaei. případně vady podle
pMného ceníku skůeb.

Článek 12
Smluvní pokuty

12.1.
V případě prodlenl uživatele s placením Eäktur uhradí uZi\'ate| dodavateli smhn'ni pokutu
ve výši z cclkovC cástky íáktury za každý tieň pmdleni, maximálnč však do výše
5() 000 Kč.

12.2.
Jestliže dodavatel nedodůi tcräniny pni splněni svých závazků dle této uhradí
už.ivateh za každý den prctdhmi ůi'oky z ?]Udleni ve výši 0.05% ? cclkuvé ceny nRniho
poplatku za ůdúbu PIS. maximáiné \.'šak do výb' 5() ()(,JÔ Kč.

Článek 13
Aulurská práva

Dodavätd zůstává výlučným vlastníkcm prh k výsledkům všech prací,
dodaí'ätdem pro ůzivätck podle této Smk}uvy. Dodavatel poskytuje uživateli M'\ýůčň¢'
právo používat, rcpmdukí}\'at a n1odiíik{wu( výxledky prací. konaných cloddvaK'km
této Smlouvy pn") vnitřní m)w)zni použiti \" ráme: organizace uZivatelc.

Dodavatel zaručuje. že phičnim tCtô SmlôLNy Ĺľepoškc)(|i práva Třetích strm.

Čláoek 14
PIataôst a ůčianost smlouvy

14.1.
'1"atn Smlouva nabývá platnosti a ůčimtMi dnem l. února 2005.

14.2.
Smbuva se u7a\'irůl na dobu neurčitou s výpoř'áki lhůtou Sesli (C') měsíců od data
doruCeni výpwäji druhé smlu vni suanč.

t43.
teio Smlouvy lze rovněž ukončit dohodou smluvních stran. jejíž s(]Učásti .je také.

vypořádáni vzájeniných závazků a pohlcdávck.

14.4.
Bur ohledu na ukonCeni této Smk)u\°y z jakchokůliv důvodu, všechna smluvni Uslanovc[)i
a ibhody. které mají byt plnčny a'iicbo dodrZcwäny kleruukc)iiv straR{)ll podlc této
Smkuvy a které svým charakterem pŕcLrvávaji i 1)(¶ uk{)nčeni této Smlol|\"y. \·Cc1ní' těch.
které sc týkají prát ráa autoíská pTävíL důvéTnť)st. zajištění. ukončeni a i'cScni sporů. hu(lnu
pQkl'ačovaE i po úkt'mCeni.

Článek 15
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Ostatní ustanoveni
15,1.
Tato Smlouva múZe být 7n1éněna puu7¢2 lôrmou pisenmého dodatku na zäkladč souhlasu

smluvnidz stran,

15.2.
Smlouva je vyhotoveňa ve dvůů slťjnc)pixcch. z l}ichž každá swatia obdrží jeden.

15.3.
Nedilnou SLjLlCáS[i UtO Smlouvy je příloha C. l: Údržba PIS OKinľô.

15.4.
Stmnv pl' přečteni :gmkjuvy prc)hlašuji. Ze 3{)du}1lasi s jeiim obsUcní. Zc tato byla sepsána
na záĹiadč pravdivých údajů, jejich pravé a sL'¢)br)dné ŮJl' a rlcb\'la ujednána \ tísni aúi za
jinak jedn¢mránnč tmýhodných podminck, "

.ÍV Prue dne; ' "nos

Za dodavatele: La užjvalde:

,lměno: Ing. Martíů Průchäzka
Funkce: jednatel

Jméno: Mgr. Václav Pici
Funkce: " lek Tnini*hynř

('
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Příloha č. l ,,l držba PIS OKinfb"
' .J . : s'ro

P

OKsystem

proje "t: DODÁVKA PIS OKINFO PRO MlNfSTERS'I'YO
ŠKOLSTVÍ. MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
(MŠMT)

DokumĽ'nt: '"držba PIS OKinfo
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l UCel dokumeniu
u2!9 \ vn:uutc šůzsúh ípůunh pžm m udúbt'

ln!"ímmúnihL' srľs) na \4ŠM í

2 Deŕnice
,.PiS OKmíb"" je s}'$Ý¢1'Q"i. ()Ksy>'km dú&1 X} Lil-r

pt'dminek MŠMT
,,f)a!:šľ šluzhý" jsou xkúhg \ gZádane nad rámec scúnih" µ'p1atku tnapŕ.
Lúi\'a{diL zákamickC y apíď.!.
,Jŕ¢ti je jiná sträna Rěž MŠMT a ()K'ysttn1.
,,ChyM (vada) PIS OKmkř je {}d¢hy|enl Ĺunkcl ud dokumcnÉaĹ'e či od pkiine !cµslativni úpr:wy.

3 Prm'ozní prostředí MŠMT
"! ixhniuké a na kterán hude d:ilc ané ůinmmi:

K

l

Mr'- Cl iii' g33 MHř

1kta"ase StmjaÚ

xkdú!á Okinf'.'
,. .. - Ť .
4 údržby PiS OKinfu
'b mm:: poplatku I"1S \ r:asl&uňam

4,1 Hot-láne
hat-line p7o t«hni¢kuu m'dµ'm prouvu PIS OKintô hušk p)hkytmů:l;l pmstŕedmat im

c-)m|llLNe adresy V ndamch pN"pa&ch ,lc 1mt·line pQskyíouna
pruumii dny ¥ dubC tid M(j du 1d.č)() hoclin na tel. Ci:jc 244 těl 19(").

Pm ht^né íbäaz,y na P¢lmú|ni mtdul. které n¢\"ymdllii gvidenci (niktílit" tudy pru hlášeni chyb a
půadavků na úpravy a %|užby) Ile v äSsC Iyužil i šluZbu 1]L)ľlin¢' MM1 na tel. CiAc: 2ŕd
22$ 5"¶. l'akud Lite NP$a(. emaik hťptá mmi.c'z.

4.2 lkdáí'kg atwých t-crti
vFwí LT,1 IIÉL' u

zroM.. V k=!am m hwk" 2&l
íytc' '"měn; nýy pis funkím c"ii daí.ii: áMmusíi tzůsť' }. Pc:kad

iirrµ »ié ;Wm e&' y Cl' -h!Eii. .id mv.
M ?odmiGky

4.2.1 Způsob přďáni nm'ých \'třzi
Nín e lltzl' huä'u ziMiing
syhk'mu: Ing. Jiří Šinták, té!

niz CD příp. :mikm nz adrcsú síprm Cg
1932"3. +tnai1: |'ť¢ msmt.c z.

dudávkv hutbu také intbrmace n prm'eduíň± míénác'h.

,t f ,



l" PJ'S OKiMu

43 Prošetření a nápravu uhjášených chyb PIS OKinfo

4.3.t Způsob komunikace
MŠMT bude kolnunik(wat při hlášení chyb pTůstřednictvin) tzv. ŮprávněnÝch osdm Hlášení chyby
je píatnC pouze v případě. Že hyks prm'edena předepsaným způsobem asobou MŠMT.
MŠMT může Lměnij opráměné osdgy, pl'iCemZ tuk(lv¢.}u nněnu pisLmnč oz11ámii.

4.3.2 Seznam oprávněných osob
Qpráíwěná {}sQbu JPráíwěná {}sQbu E-mail

4.3.3 Postup ,pm hlášeni chyb
l. Oprávněná osi(}ba nahlási chybu prostřednictvím řádně 1'yphlčneho formuláře J'bžadavúk" (viz
vzor), který" ndešie na e-ínai1ovoú adresu

2. OKšystcm potvrdí na e-n1ai![_)\'(.)u adresu c)desilalde při juů J'oZadaž·ku" ncjpozdéji následu.iic;
pracovni den.

3. Lahägi ncprůdlcnC odstraňo\"áni chyb, které spadaii d(} kalel'orit" l (klasitikacc chyb
viz iiiZe). nejpozději ná.&dujicí pracovni den po pňĹeti .,I'ožad;vku". t: méně významných závad
(kat¢goric ?) OKsystern a MŠMT dohodnc termín oáswaněni.

4. OKsystcm chybu vyřeší a pcdá e-maik:m zprhm ůsúbč, kicrá chybu nahlásila.
v ()dů¥mněnýeh případech se nápravou chyby r(,)zumi i nävůd k ,j¢iin1u obcjiti

5. V případě osnbni návšcěvy při řcŠClli chyby pracovník OKsygelnu předloží oprávněné OsnbČ
MŠMT k podpisu protokol o provedené práci, který bude tnimo jiné obsahovat popi% vykoRaných
prací a idcniiEikaci příčiny provozní pc)Tuchy ve smyslu roÁišeni vady PIS OKmfo a vady
zpúsobmC ďýednatdun aincbo Třetími stranami.

Cl V případě vad Lpú$obmých MŠMT nebo Třetí sNanQu. bade součástí prnloktdu i
č1cwčkohodin, které budou ŕákEurôí ány jako Další sluZby podle odstavce 4.5.

4.4 Klasifikace chyb
Kak?gc)j'ie Pq/)/s

] Výpadek systému. který znemo"7ni puuživani celého systCmu. nebú jeho základních
funkci s lim. Ze pro takový stav neexistuje náhradní řéŠeni.

'"2 i DílCi o.lnezellÍ provozu nékteň'ch fůnkci svxtému ä Tlepodscamá 1átkčůi potucha, příp.W

, nepUdslatůá udchylka od dokumentace.
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4.5 Daiši
µ'>kyčnt' 'yMdm MŠ\t : dä¢: »6Uhµ ízhmw;i Il pmN'.inm"i

:m ukz!'u Patti scm mpt :maiyžúka ä kúsuuiua1: i'mňcrn. íákázn:úkú up'zí Ji
syá&ňů. ŕ«em ůä jiní Ťěšcž12 i' iX ()Kí!jŇ' ch
MŠMT či tT«i Mräňí'u aµx1 Ccm za fýťt shů"bµ bu& lim ák pruNšt

Cena za ptucj systémm ehn spectahstg a adnnnl'tľátůra datiljú^' xc
urcuje podle ptamosti a jedn(jtku\'ů ceny l 2SX\ Kc'h(Kl.. ccm za práci mu|ytlků sc uräijc pudk
pr:ímosú a ccriy l son Kčih(¶d.

4.5.1 Pesúup při poskytmáni Dakíeh služcb
l. omuŇI)á uwba pošk 8$2 m NQfi t:mmliáil

č. l }. kícrg hUe mj. at N'Zjdmjííwú
půZá&wznµ reaivzce.

: ( Bůst 'í'cr' N: na phmi tu"' iza'
ä9 G=

t)ksyuem bez íhyteůného odklädu "ypraeuw is cěíkSic t'púí nén.c' tízbi&u. kz«á hudc
:;1}1nlu jíné nhšahmut: spÉcltikac¢ dudávky. cenu. 1x'dn!in!n a pi[gčl!i.

4. \' pŕipädC: ákcq'tace nabídky MŠM1 zašle pisLm}1ul: da OKťyslemu.

S, ( a předá ť¢šcrl resp. poskytnc' t'hjcj:lanQu sluZhLL

n s?ínali ku Nmdi hčňa osi'ba \fš\!'ř pxjpiscm na
y kazu práu:

4.b fbdmwk!i pm poskymáni ůdržbg
E'"ľ' ŤäiĹřx ?!S 7ť C«'yšt=dj řňLL·3 .'.:Uém
MmiEky

l MŠM1 hudú síptar'm"at PIS t sůuíadu s

2, MŠMT zí!iisli na ryHdůňi' xprávcc systérnu pre Ýµdurrů¢i ph prmpalh'ni prací na
systému MŠM'1 . které 7ruu)wúk CJKsystemu flL'lIĹ nprárnčn z dúwdu Mimµn'ýd1
práv.

\" MŠMT pří' OKswtmí' víb:mm pman'm s!Ámi¢i
imín PIli ÁĹĹĽf+ 2Sň \1B ŔAM, ltiGB "HD, mechanika J'lS
'."Kiniá ä > vvlúih

m \'QŠX!T {jK.N swmc k \ŠM1" c n&h
a'ŕ'e id Cl) j": í {ĺ iz čkmck 4 -n

5 (j \cškerých čmnostcch. kmů prín na Hú" a su" tyhímmi
\· hudu 3 ;j ktcré muhnu I1ik t'ůnkůn¢¶sl Plk OKmtb. hude pŕL'Liem tnli'nnm i"l1t.

J! ZT"äM q ,r 1'·
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