
Č.j.: MSMT-25350/2021-16

Smlouva o
„Pořízení SAM Software-informačního systému pro

správu SW, licencí a nehmotného elektronického majetku
MŠMT“

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající:  ředitel Odboru informatiky a statistiky
IČ: 00022985
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. truconneXion, a.s.
Se sídlem: Boleslavská 199, 293 06 Kosmonosy
Zastoupený:  ředitel společnosti a místopředseda 

                                                 představenstva
                                              předseda představenstva
IČ: 25130331
DIČ: CZ25130331
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4732

(dále jen „Poskytovatel“)
(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

uzavřely  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  tuto  Smlouvu  o  pořízení  SAM  software-
informačního systému pro správu HW, SW, licencí a nehmotného elektronického majetku
MŠMT (dále jen „Smlouva“):



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího
řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení SAM software-informačního systému
pro správu HW, SW, licencí a nehmotného elektronického majetku MŠMT“. 

1.2. V  rámci  tohoto  zadávacího  řízení  vystupoval  Objednatel  v pozici  zadavatele  
a  Poskytovatel  v pozici  dodavatele,  jehož  nabídka  byla  na  základě  provedeného
hodnocení vybrána jako nejvhodnější. 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání softwarového nástroje SAM, kterým
se  rozumí  elektronický  nástroj  k  automatizované  evidenci  a  inventarizaci  výpočetní
techniky  a  monitoringu  nainstalovaného  SW,  konkrétně  se  jedná  o  SW  produkt
AuditPro v nejnovější verzi. Hlavním účelem pořízení SW produktu AuditPro je tedy
zajištění plného souladu používaných softwarových produktů s příslušnými licenčními
podmínkami pro 1500 koncových zařízení (dále jen „software SAM“). Plnění zahrne
dodávku  serverové  části  SAM  pro  sběr  a  vyhodnocení  dat,  klientskou  část  SW
instalovaného na 1500 koncových zařízeních, 5 let předplacené maintenance (servisní
podpory)  pro  aktualizace  a  dostupná  vylepšení  a  implementaci  a  uživatelsky
definovanou  základní  customizaci  (modifikační  nastavení).  Součástí  implementace
SAM  je  i  zaškolení  obsluhy  pro  využívání  zakoupeného  software,  které  bude
poskytnuto zdarma.

2.2. Součástí dodávky je: 

-  zajištění  1500  ks  licencí  k výkonu práva  užít  SW produktu  AuditPro  (Objednatel
disponuje 1320 ks, tzn.  Poskytovatel  zajistí  bezúplatně 180 ks licencí  k SW nástroji
AuditPro  a  ověří  platnost  dříve  zakoupených licencí.  Pokud budou licence  neplatné
nebo nekompatibilní, zajistí Poskytovatel dostatečný počet licencí do celkového počtu
1500 ks bezúplatně)

- implementace SW nástroje AuditPro

- 5 let předplacené maintenance (servisní podpory) pro aktualizace a dostupná vylepšení

2.3. Servisní podpora zahrnuje: 

-  nové verze nástroje

-  aktualizace knihoven nebo databází

-  technickou podpora (vzdálenou technickou podporu)

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Smluvní  strany  si  ujednaly,  že  Poskytovatel  započne  s plněním  předmětu  Smlouvy
bezodkladně po nabytí její účinnosti. Poskytovatel je povinen zajistit dodání software
SAM dle čl. 2.1. nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.

3.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců.  
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3.3. Místem  plnění  je  Praha.  Smluvní  strany  ujednaly,  že  některé  plnění  může  být
poskytováno rovněž na dálku, prostředky elektronických komunikací.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Celková  částka  za  předmět  Smlouvy  v rozsahu  plnění  dle  čl.  2  této  Smlouvy  činí
382 500  Kč bez DPH (slovy: tři sta osmdesát dva tisíc pět set korun českých). Daň
z přidané hodnoty 21 % činí 80 325 Kč, tzn. celková cena včetně DPH činí 462 825 Kč
(slovy: čtyři sta šedesát dva tisíc osm set dvacet pět korun českých). 

4.2. Rozpis jednotkových cen bez a s DPH za jednotlivé položky předmětu plnění je uveden
v Příloze č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet. Ceny v této příloze uvedené jsou nejvýše
přípustné  a  nelze  je  překročit.  Ceny obsahují  veškeré  náklady  spojené  s předmětem
plnění  dle  čl.  2 Smlouvy.  Za neměnný základ se považuje cena bez DPH. Kupující
neposkytuje zálohové platby. 

4.3. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) po prokazatelném ukončení 
implementace SAM, a to na základě předávacího protokolu. 

4.4. Sazba daně z přidané hodnoty je ve Smlouvě uvedena v zákonné výši ke dni podpisu
Smlouvy.  V případě  změny  sazby  DPH  v průběhu  účinnosti  Smlouvy  bude  cena
adekvátně změněna. 

4.5. Faktury  musí  mít  náležitosti  daňového  dokladu  podle  platných  právních  předpisů,
zejména náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.  Splatnost  faktury  je  třicet  (30)  dnů ode dne doručení  faktury  Objednateli,
pokud  termín  doručení  daňového  dokladu  Objednateli  připadá  na  období  od  16.
prosince  běžného  roku  do  12.  února  roku  následujícího,  prodlužuje  se  splatnost
daňového dokladu z původních 30 dní na 60 dní. Objednatel umožňuje elektronické
zasílání faktur na adresu: faktury@msmt.cz  .  

4.6. Pokud nebude faktura splňovat některou z náležitostí podle předchozích odstavců tohoto
článku Smlouvy, není Objednatel  povinen cenu uhradit  ve lhůtě stanovené fakturou  
a  tímto  neuhrazením  ceny  se  nedostává  do  prodlení  s plněním  své  povinnosti.
Objednatel v takovém případě vrátí Poskytovateli vadnou fakturu se sdělením důvodu
jejího  odmítnutí.  Lhůta  splatnosti  počíná  běžet  znovu  od  doručení  doplněné  nebo
opravené faktury Objednateli.

4.7. Platba  bude  uskutečněna  bezhotovostním  převodem  z  účtu  Objednatele  na  účet
Poskytovatele, a to v české měně. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné
částky z účtu Objednatele.

4.8. Objednatel si vyhrazuje právo závazné pokyny k fakturaci dále upřesnit. 

5. POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen:
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5.1. Chránit veškeré informace, se kterými se seznámil při plnění závazků vyplývajících z
této Smlouvy. Současně se zavazuje, že on sám ani jeho zaměstnanci nevyužijí pro sebe
ani neumožní třetím osobám jejich využití, rozšiřování či zneužívání. 

5.2. Při  plnění  předmětu  Smlouvy  postupovat  s odbornou  péčí  a  v souladu  s právními
předpisy,  které se k danému předmětu  plnění  vztahují  tak,  aby bylo dosaženo cíle  a
účelu plnění.  

5.3. Chránit  a  prosazovat  práva  a  oprávněné  zájmy Objednatele  a  řídit  se  jeho  pokyny.
Pokyny Objednatele  však není vázán, jsou-li  v rozporu se zákonem. Poskytovatel  se
zavazuje oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování služeb a
které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

5.4. Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné nebo v rozporu
se  zákonem a  jinými  právními  předpisy,  je  povinen  Objednatele  na  tuto  skutečnost
upozornit. Bude-li Objednatel přes toto upozornění na splnění svých pokynů trvat, má
Poskytovatel právo:

- požádat o písemné potvrzení pokynu;

- přerušit poskytování služeb za předpokladu, že pokyny jsou v rozporu se Smlouvou,
nebo platnými právními předpisy.

5.5. Poskytovatel se zavazuje zejména k plnění následujících závazků:

- zákaz postoupení pohledávky Poskytovatele vůči Objednateli jakékoli třetí osobě;

- zajistit  maximální  flexibilitu  při  plnění  předmětu  Smlouvy,  zejména  při  řešení
odůvodněných potřeb Objednatele, které vyplynou v průběhu trvání Smlouvy;

- zajistit  archivaci  dokumentů  o  plnění  předmětu  Smlouvy  po  dobu  stanovenou
právními  předpisy,  zejména  uchování  účetních  záznamů  a  dalších  relevantních
podkladů souvisejících s poskytnutím služeb.

5.6. Poskytovatel  je  podle  ustanovení  §  2  písm.  e)  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit  při  výkonu finanční  kontroly  prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Poskytovatel se zavazuje umožnit
osobám  oprávněným  k výkonu  kontroly  provést  kontrolu  dokladů  souvisejících
s plněním této Smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky. 

6. POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1. Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytovat včasné, úplné a pravdivé informace  
a předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu Smlouvy, jakož
i poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

6.2. Objednatel je povinen Poskytovateli poskytnout a zajistit nezbytnou spolupráci.

6.3. Objednatel  se  zavazuje  zajistit  průběžnou  dostupnost  kontaktního  pracovníka  pro
potřeby konzultací s pověřenými pracovníky Poskytovateli. 

6.4. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Poskytovatele. 
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6.5. Objednatel  je  povinen  uhradit  Poskytovateli  smluvní  cenu  ve  stanoveném termínu
splatnosti.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU PLNĚNÍ

7.1. Poskytovatel  odpovídá Objednateli  za  to,  že plnění  podle  této  Smlouvy nebude mít
vady.

7.2. Poskytovatel  odpovídá  za  řádné  a  přesné  provedení  dohodnutých  služeb,  které  jsou
předmětem  této  Smlouvy,  s tím,  že  služby  a  jejich  výsledky  musí  odpovídat
požadavkům sjednaným v této Smlouvě, právním normám a obvyklým požadavkům na
poskytovaný druh služeb.

7.3. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v případě  vady  –  zajištění  předmětu  Smlouvy
Poskytovatelem v kvalitě, která neodpovídá předmětu Smlouvy, je Objednatel oprávněn
požadovat po Poskytovateli  její bezodkladnou nápravu tak,  aby byl dodržen předmět
a účel Smlouvy.

7.4. Reklamace nedostatků musí být Poskytovateli sdělena bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, a to písemně. Za písemnou formu je též považováno odeslání reklamace na  
e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené v této Smlouvě. Poskytovatel se zavazuje
napravit případné vady bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění Objednatelem. O
době a předmětu napravení vady dle tohoto ustanovení sepíše Objednatel písemný zápis.

7.5. Objednatel  má vůči Poskytovateli  dále právo z odpovědnosti  za vady, a to právo na
odstoupení  od  Smlouvy  v případě,  kdy  vady  v poskytovaném  plnění  jsou  takového
charakteru, že ztěžují či dokonce brání naplnění předmětu a účelu Smlouvy.

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze smluvních stran je povinna nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu
vyplývající  z  porušení obecně  závazných  právních  předpisů  a  z této  Smlouvy.
Poskytovatel  plně  odpovídá  za  vzniklou  škodu rovněž  v případě,  že  příslušnou část
plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby. 

8.2. Obě smluvní strany se zavazují  k vyvinutí  maximálního úsilí  k předcházení škodám  
a k minimalizaci vzniklých škod. 

8.3. 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 občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na
vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody.

8.4. Žádná  ze  stran  není  povinna  nahradit  škodu,  která  vznikla  v  důsledku  věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že
Objednatel  poskytl  Poskytovateli  chybné  zadání  a  Poskytovatel  s ohledem  na  svou
povinnost  poskytovat  plnění  s odbornou péčí  mohl  a  měl  chybnost  takového zadání
zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání
Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
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8.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i  v případě,  že se
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nebo jiná sankce, a to
v plné výši dle Smlouvy.

9. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

9.1. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli  smluvní pokutu v případě následujících
porušení Smlouvy:

a) v případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění ve výši 1 000 Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení;

b) za nedodržení kvality a řádného poskytnutí služeb ve výši 3 000 Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení;

9.2. Zaplacením smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli
způsobenou škodu. 

9.3. Smluvní  pokuty  i  náhradu  škody  je  Objednatel  oprávněn  započíst  proti  pohledávce
Poskytovatele.

9.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou dle této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn
požadovat  nejvýše  zákonný  úrok  z  prodlení,  jiné  sankce  vůči  Objednateli  jsou
nepřípustné.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení výzvy oprávněné strany
k jejímu zaplacení,  na adresu sídla povinné strany. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody.

9.6. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ.

9.7. Pokud dojde k neodůvodněnému prodlení platby ze strany Objednatele, je Poskytovatel
oprávněn  Objednateli  účtovat  zákonný  úrok  z prodlení.  Jakékoliv  jiné  sankce  jsou
nepřípustné.

10. MLČENLIVOST A SANKCE ZA PORUŠENÍ MLČENLIVOSTI

10.1. Poskytovatel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy.

10.2. Za  porušení  povinnosti  mlčenlivosti  specifikované  v této  Smlouvě  je  Poskytovatel
povinen  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  50.000,-  Kč,  a  to  za  každý
jednotlivý případ porušení povinnosti.

10.3. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy při
plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, 
o  ochraně fyzických osob v souvislosti  se  zpracováním osobních údajů  a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (dále jen „GDPR“),  ve znění pozdějších předpisů, učiní  veškerá opatření,  aby
nedošlo  k neoprávněnému  nebo  nahodilému  přístupu  k těmto  údajům,  jejich  změně,
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zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož
aby i jinak neporušil tento předpis. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné
porušení zákona z jeho strany.

11. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, ÚČINNOST A PLATNOST
SMLOUVY

11.1. Tuto Smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí Objednatele.

11.2. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případě,
že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této Smlouvy předvídat a kterou
nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran
po dobu delší než 14 dnů nemůže plnit své závazky ze Smlouvy.

11.3. Oznámení o odstoupení Poskytovatele od Smlouvy musí vždy obsahovat zdůvodnění.
Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy podle
tohoto  článku  se  vypořádají  vzájemným  zápočtem,  přičemž  tento  zápočet  provede
Objednatel.

11.4. Za  den  odstoupení  od  Smlouvy  se  považuje  den,  kdy  bylo  písemné  oznámení  o
odstoupení  oprávněné  smluvní  strany  doručeno  druhé  smluvní  straně.  Okamžikem
doručení se odstoupení stává účinným. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva
smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11.5. Účinnost této Smlouvy zaniká: 

a) splněním,

b) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,

c) písemnou dohodou obou smluvních stran,

d) jednostranným odstoupením Objednatele  od  Smlouvy v  případech  závažného nebo
opakovaného  porušení  smluvních  povinností  ze  strany  Poskytovatele  při  plnění
Smlouvy,

e) výpovědí Objednatele bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc  
a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní
straně. 

11.6. Tato  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami.
V případě,  že k podpisu  smluvními  stranami  nedojde  v jednom  dni,  nabývá  tato
Smlouva platnosti dnem, kdy je podepsána poslední smluvní stranou.

11.7. Tato  Smlouva nabývá účinnosti  dnem jejího  uveřejnění  v registru smluv dle zákona
č. 340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování
těchto  smluv  a o  registru  smluv,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o
registru smluv“). Realizace plnění na základě této Smlouvy je možná nejdříve od tohoto
data.   

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Poskytovatel  dává  Objednateli  souhlas  s  využíváním  údajů  v  této  Smlouvě
a k poskytování informací  o Smlouvě třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely
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administrace  a pro účely  informovanosti  a  publicity  specifikovanými  v  příslušných
právních  předpisech,  především  v  zákoně  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a  v  Prováděcím nařízení  Komise  (EU)
č. 1011/2014 ze dne 22.  září  2014,  kterým se stanoví  prováděcí  pravidla  k nařízení
Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  č.  1303/2013,   pokud   jde  o   vzory
pro předkládání  určitých  informací  Komisi,  a  podrobná pravidla  týkající  se  výměny
informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a
zprostředkujícími subjekty.

12.2. Kontaktní  osobou  zodpovědnou  za  Objednatele  v administrativních  záležitostech  je:

12.3. Kontaktní osobou za Objednatele za věcné plnění Smlouvy je: 

12.4. Kontaktní osobou odpovědnou za Poskytovatele ve všech záležitostech je: 

12.5. O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá
smluvní strana.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud  v této  Smlouvě  není  stanoveno  jinak,  řídí  se  právní  vztahy  z ní  vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Případná  neplatnost  některého  z ustanovení  této  Smlouvy  nemá  za  následek  její
celkovou neplatnost.

13.3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění této Smlouvy není plněním nemožným a
že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

13.4. Tato Smlouva byla vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu a bude smluvními
stranami podepisována elektronicky. 

13.5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými odpovědnými osobami obou smluvních stran. 

13.6. Poskytovatel  bere  na  vědomí,  že  prostory  objektů  Objednatele  jsou  monitorovány
kamerovým systémem.

13.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy vynaloží
veškeré úsilí,  které  lze  spravedlivě  požadovat  k tomu,  aby tyto spory byly vyřešeny
smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od této
Smlouvy  odstoupit  nebo  způsobující  její  neplatnost.  Nepovede-li  tento  postup
k vyřešení sporu, bude spor předložen příslušnému soudu v České republice.

13.8. Poskytovatel  bere  na  vědomí  povinnost  Objednatele  uveřejnit  tuto  Smlouvu  také
v souladu s ust. § 219 ZZVZ. 

13.9. 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)  a
Výnosem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o
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uveřejňování  smluv  zajistí  Objednatel  uveřejnění  celého  textu  Smlouvy,  vyjma
osobních  údajů  a metadat  Smlouvy,  v  registru  smluv,  včetně  případných  oprav
uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy
v  registru  smluv  do  30  dnů  od  uzavření  Smlouvy,  pak  je  oprávněn  zajistit  jejich
uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy.

13.10. Smluvní  strany prohlašují,  že osoby podepisující  tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

13.11. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala  některá
ujednání této Smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do
souladu  s právními  normami  a  smluvní  strany  prohlašují,  že  tato  Smlouva  je  ve
zbývajících  ustanoveních  platná,  neodporuje-li  to  jejímu  účelu  nebo  nejedná-li  se  
o ustanovení, která oddělit nelze.

13.12. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni a za nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

 Příloha č. 1 – Minimální technické požadavky
 Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze 

Za Objednatele:

 

ředitel Odboru informatiky 

a statistiky

V Kosmonosech 

za Poskytovatele:

     
        ředitel společnosti a místopředseda       
                       představenstva    

                                                                              
                                                                                     
                                                                                                   předseda představenstva
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Příloha č. 1 Smlouvy - Minimální technické požadavky

Požadavek

Obecné vlastnosti SAM systému Ano/Ne

Podporovaná SQL databáze Microsoft SQL Server 2016 a vyšší ano
Možnost podrobného skenování hardware a software a načtení výsledků do databáze ano
Možnost provádět skeny ručně, vzdáleně klientem, login scriptem, pomocí plánované úlohy ano
Možnost zpracování výsledků skenů ručně nebo automaticky podle nastaveného plánu zpracování ano
Konsole pro vzdálenou instalaci klientů a vzdálené ovládání počítačů ano
Možnost odesílání dat klientů na LAN, FTPS, WEB ano
Synchronizace počítačů a osob s Active Directory ano
Import identifikace zařízení, ICT techniky, majetku a číselníků z formátů CSV, XLS, XML apod. ano
Podpora a nastavení pravidel pro GDPR ano
Nastavení retenční politiky dat ano
Možnost zakázat duplicity výrobních, inventárních a evidenčních čísel ano
Možnost nastavení alarmů na důležité akce, změny apod. ano
Možnost provádět hromadné změny společných údajů (datumy, číselníky, výrobci, dodavatelé,…) ano

Základní sestavy s možností uživatelských úprav, definování vlastních sestav a exportů do běžných formátů ano
Možnost definovat přístupová práva, viditelnost dat a funkce pro jednotlivé uživatele programu ano
Evidence podrobných daňových dokladů včetně přiřazení na hardware a software ano
Evidence elektronických dokladů včetně hromadného importu u disku ano
Evidence objednávek hardware a software ano
Možnost ukládání elektronických daňových dokladů a protokolů přímo do databáze ano
Evidence dodavatelských smluv a jejich přiřazení k příslušnému hardware a software ano
Webová aplikace pro prohlížení dat a podepisování protokolů ano
Plánování úloh ano
Statistické a detailní reporty na vybrané komponenty z evidence ano
Notifikace z alarmů (minimálně email nebo jiné) ano
Analýza audio,video a grafických souborů ( MP3,MPEG, AVI, JPEG GIF a jiné) ano

Vlastnosti SAM pro zpracování hardware objektů

Možnost zapnout sledování změn při vyhodnocení skenů hardware ano

ano
Možnost ukládat důležité změny (přesun, změna osoby, …) do historie ano
Možnost definování vlastních položek a číselníků ano
Možnost sledování energetických údajů hardware ano
Možnost označit hardware v opravě včetně případného alarmu ano
Možnost zadat údaje a provést revizi hardware dle normy ČSN 33 1600 ano
Evidence zapůjčení hardware včetně alarmů ano
Tvorba předávacích a návratových protokolů včetně možnosti podpisu přes webovou aplikaci ano
Převod vyřazené techniky do archivu včetně vytvoření likvidačních protokolů ano
Možnost nastavení plánovaných opakovaných akcí jako např. servis, revize apod. ano
Evidence síťových prvků jako např. huby, switche, síťové tiskárny ano
Možnost naskenovat síťové zařízení pomocí protokolu SNMP verze 1-3 ano
Evidence ostatního majetku (mobily, kopírky,scanery, frankovací stroje apod.) ano
Sledování měsíčních výdajů mobilních operátorů (stanovit cenu s požadavkem a bez něho) ano

Vastnosti SAM pro zpracování objektů typu software

Automatické sledování změn při vyhodnocení skenů software ano
Možnost ukládat důležité změny (přesun, změna osoby, nastavení apod.) do historie ano
Možnost definování vlastních položek a číselníků ano
Evidence všech typů licencí včetně OEM, Upgrade, Downgrade, Maintenance, virtualizace apod. ano
Podpora licenčních modulů na zařízení nebo uživatele ano
Možnost hromadného přířazení a odřazení licencí ano
Možnost zapnutí automatického čerpání multilicencí při zpracování skenů software ano
Detekce sériových čísel běžně dostupného software (Autodesk, Microsoft, Corel, Wmware apod.) ano
Bilance software podle instalací, licencí, registrů, souborů apod. ano
Přiřazení daňových dokladů a sledování podkladových licencí ano
Tvorba předávacích a návratových protokolů včetně možnosti podpisu přes webovou aplikaci ano
Sledování finančních nákladů za licence podle nákupu, dodavatele, výrobce apod. ano
Zasílání důležitých sestav software za zvolené období e-mailem ano
Možnost tvorby vlastních uživatelských vzorů software ano
Automatická aktualizace vzorů software dodavatelem ano
Sledování reálného využívání SW licencí ano
Sledování času, jakým je využíván počítač uživatele ano

Splnění 
požadavku

Jak je podmínka 
splněna a odkaz na 
stránku dostupné 

dokumentace

Skenování podrobných údajů hardware včetně bezpečnostních parametrů (firewall, BitLocker, čip TPM, porty, 
…)



Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet

Plnění Cena za ks bez DPH 

1) SAM (Software Asset Management) 1500 0.00 Kč 0.00 Kč

Cena za rok bez DPH

2) Předplacená maintenance pro aktualizace a dostupná vylepšení xxx 72,500.00 Kč 362,500.00 Kč

Cena celkem bez DPH 

3) Implementace a konfigurace systému (jednorázově) xxx xxx 20,000.00 Kč

Celkem Kč bez DPH 382,500.00 Kč

DPH 21% 80,325.00 Kč

Celkem Kč s DPH 462,825.00 Kč

Počet koncových 
zařízení

Cena celkem bez DPH za 
1500 ks

Cena celkem bez DPH za 5 
let

Objednatel již disponuje 1 320 ks licencí k SW nástroji AuditPro, 
Poskytovatel tedy zajistí bezúplatně dalších 180 ks licencí k tomuto SW 
nástroji. Pokud budou licence Objednatele neplatné nebo nekompatibilní, 
zajistí Poskytovatel bezúplatně dostatečný počet licencí do celkového 
počtu 1500 ks.
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