
• PKK Projektová kancelář Kraje Vysočina,
příspěvková organizace
Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
PŘI ZABEZPEČENÍ PROVOZU ekonomických softwarů GINIS Regionálních rad regionů soudržnosti 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „smlouva")

kterou uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou:

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace,
se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,
IČO: 71294376,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932
zastoupená ředitelkou Ing. Erikou Šteflovou, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Mucha
Email: mucha@pkkv.cz
Číslo účtu: Číslo účtu: 2502130496/2010, FIO banka, a. s.
ID datové schránky: westzkg

(dále jen „objednatel")

a

Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava,
IČO: 70890749,
DIČ: CZ70890749,
Zastoupený Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina
Komerční banka a.s., č.ú. 123-6403810257/0100
Email: pavlinec.p@kr-vysocina.cz,

(dále jen „Kraj, Zpracovatel")

(společně též jako „smluvní strany")

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem a účelem této Smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran při zabezpečení provozu 
počítačového systému GINIS (jeho softwarových částí a databázové struktury, v níž jsou uchovávána 
data), (dále jen „počítačový systém"). Objednatel tuto smlouvu uzavírá za účelem splnění své
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povinnosti vyplývající ze smlouvy, kterou objednatel uzavřel s právním nástupcem regionálních rad 
regionů soudržnosti.

2. Kraj Vysočina zajistí provoz počítačového systému za podmínek stanovených touto Smlouvou 
pověřenými zaměstnanci Kraje. Počítačový systém bude provozován na zařízení ve vlastnictví Kraje.

Článek II.

Obsah spolupráce smluvních stran

1. Kraj se k naplnění obsahu spolupráce dle této Smlouvy zavazuje zejména:

1.1. Vyčlenit pro provoz počítačového systému nezbytné technické prostředky, zejména v podobě 
serverů, datových úložišť a sítí. Rozsah nezbytných technických prostředků je uveden v příloze 
č. 1 této smlouvy.

1.2. Určit odpovědné zaměstnance Kraje, kteří budou zodpovídat za provoz počítačového systému 
v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

1.3. Poskytnout technické kapacity infrastruktury a nezbytné služby pro provoz počítačového 
systému a v rámci provozu počítačového systému zajistit:

• funkční dostupnost modulů GINIS osobám určeným objednatelem v režimu 7x24, v rozsahu 

15ti koncových (současně pracujících) uživatelů,

• pravidelné zálohování dat za účelem jejich obnovitelnosti,

• dostupnost dat pro objednatele a možnost jejich externího zálohování na externí nosič dat 

objednatele.

1.4. Bezúplatně zajistit/provést likvidaci dat Objednatele do 2 měsíců po uplynutí doby trvání 
Smlouvy/předčasném ukončení poskytování služeb, a to po předchozím souhlasu objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Objednatel se k naplnění obsahu spolupráce dle této Smlouvy zavazuje zejména:

Poskytovat Kraji řádně a včas nezbytnou součinnost nutnou pro řádný výkon jeho povinností dle této Smlouvy.

2.1. Poskytnout Kraji na vyžádání veškeré informace nezbytné pro výkon jeho povinností dle této 
Smlouvy.

2.2. Uhradit služby poskytované Krajem ve výši a termínech stanovených v čl. III., jejichž součástí 
jsou náklady na:

• personální zajištění provozu, správy a podpory Informačního systému
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• provoz technických prostředků zahrnující zejména náklady na spotřebu el. energie, 
■ komunikačních poplatků a náklady na obnovu technologií.

Článek III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí Kraji za provoz služby dle čl. II odst. 1 cenu, která činí 
27 644,12 Kč bez DPH za každý kalendářní měsíc. K této ceně bude připočtena DPH ve výši 21 %.

2. Na cenu za služby dle čl. Ill odst. 1 bude Krajem čtvrtletně vystavován daňový doklad (faktura), a to 
do 5 pracovních dnů po skončení každého měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední 
den měsíce, ve kterém byly služby poskytovány. DPH bude účtována dle předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané 
hodnoty se nebude uzavírat písemný dodatek na změnu ceny. V případě neúplného poskytování 
služeb bude fakturace provedena v alikvotní výši.

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury objednatele na emailovou adresu info@pkkv.cz.

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Kraj je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením ceny poskytovaných služeb. Okamžikem doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) 
kalendářních dnů.

5. Daňový doklad (faktura) vystavená Krajem musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle 
ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zejména níže 
uvedené údaje:

• číslo Smlouvy;
• platební podmínky v souladu se Smlouvou;
• popis fakturovaných služeb, rozsah a cenu;
• v případě, že Kraj splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, v platném znění, je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každé 
vystavené faktury.

6. Kraji nenáleží úhrada za poskytnuté služby, pokud je, přes písemné upozornění ze strany objednatele, 
nezabezpečí v dostatečném rozsahu nebo kvalitě, a v důsledku toho dochází vinou služeb 
poskytovaných Krajem opakovaně k výpadkům a závažnému snižování kvality služeb.
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Článek IV.

Ochrana osobních údajů

1. Je-li za účelem plnění předmětu této smlouvy nezbytné předání osobních údajů, zavazují se smluvní strany 
k předání a přístupu pouze k takovým osobním údajům druhé smluvní strany, které jsou přiměřené, relevantní 
a nezbytné pro splnění předmětu smlouvy. Přístup druhé smluvní strany bude omezen pouze na nezbytně 
nutnou dobu a po jejím uplynutí budou osobní údaje vymazány, příp. znepřístupněny jiným způsobem, není-li 
vymazání technicky možné, nebo vráceny smluvní straně, která je jejich správcem. Výmaz, znepřístupnění či 
vrácení osobních údajů není smluvní strana, která osobní údaje obdržela, povinna učinit, pokud právo Evropské 
unie či České republiky po ní požaduje uložení těchto osobních údajů. Jestliže v rámci smluvního vztahu bude 

poskytnuté osobní údaje zhotovitel zpracovávat, uzavřou mezi sebou smluvní strany příslušnou smlouvu o 
zpracování informací dle článku 28 Nařízení (EU) 2016/679.

2. Smluvní strany jsou povinny si poskytnout vzájemně součinnost v rámci zajištění ochrany osobních údajů, 
jejichž jsou správci, a které druhé smluvní straně předají v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

3. V rámci přístupu k osobním údajům dodrží smluvní strany pokyny druhé smluvní strany, která je správcem 
těchto osobních údajů. Každá ze smluvních stran poskytne subjektům těchto osobních údajů informace 
v souladu s příslušnými články nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 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 (dále jen „nařízení") a zajistí dodržení práv subjektů osobních údajů dle nařízení.

4. Pokud smluvní strany získají z důvodu plnění předmětu této smlouvy přístup k jakýmkoliv osobním údajům, 
jejichž je druhá smluvní strana správcem, jsou povinny dodržet mlčenlivost, rozsah a standard ochrany těchto 
osobních údajů a zásady jejich zpracování dle aktuálně platné a účinné právní úpravy v České republice.

5. Po nezbytně nutnou dobu umožní příslušná smluvní strana za účelem splnění příslušné části předmětu 
smlouvy přístup k osobním údajům pouze svým zaměstnancům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivost a kteří 
jsou oprávněni příslušnou část předmětu smlouvy splnit.

6. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy a to včetně bezpečnostních opatření na ochranu 
osobních údajů. Příslušná smluvní strana je povinna zajistit tuto povinnost mlčenlivosti i u svých zaměstnanců, 
pokud přijdou do kontaktu s osobními údaji, jichž je druhá smluvní strana správcem.

7. V době plnění smlouvy je příslušná smluvní strana povinna zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů 
v souladu s nařízením tak, aby nedošlo či nemohlo dojít k jejich zpřístupnění neoprávněným třetím osobám a 
to jak úmyslně tak z nedbalosti.

8. Příslušná smluvní strana, která osobní údaje obdržela, je povinna zajistit, aby její zaměstnanci či dodavatelé 
postupovali v souladu s tímto smluvním ustanovením. V případě porušení tohoto ustanovení nese příslušná 
smluvní strana přímou odpovědnost za škodu vůči druhé smluvní straně, která jí osobní údaje předala, bez 
ohledu na to, zda škodu způsobil zaměstnanec, na jejíž straně porušení vzniklo.
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Článek V.

Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících součást obchodního tajemství 
druhé smluvní strany a utajovaných informacích. Je-li příslušná skutečnost součástí obchodního tajemství či 
utajovanou informací, je smluvní strana, jíž se tato skutečnost či informace týká, povinna výslovně ji takto 
druhé smluvní straně označit, jinak se na tyto skutečnosti či informace nevztahuje ochrana dle tohoto článku 
smlouvy.(dále jen „chráněné informace").

2. Smluvní strany se zavazují uchovávat chráněné informace v naprosté tajnosti, neposkytovat je přímo ani 
nepřímo třetím osobám, nevyužít je ve prospěch svůj nebo třetí osoby s výjimkou ujednání uvedených dále 
v této smlouvě. Strany jsou povinny učinit veškerá opatření a vyvinout maximální úsilí k ochraně chráněných 
informací před jejich získáním nebo použitím třetí osobou.

3. Povinnost mlčenlivosti o chráněných informacích v rozsahu této smlouvy platí bez časového omezení do doby, 
než bude oprávněnou stranou odvolána písemným zproštěním, nebude-li v jednotlivém případě dohodnuto 
smluvními stranami jinak, příp. do dne, kdy se stane chráněná informace veřejnou v souladu správními 
předpisy.

4. Smluvní strana odpovídá za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením povinnosti mlčenlivosti podle 
tohoto článku smlouvy. Strany berou na vědomí, že porušení povinnosti utajovat obchodní tajemství druhé 
smluvní strany může být řešeno právními prostředky ochrany proti zneužití a omezení soutěže v souladu s 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Strany jsou podle této smlouvy povinny zachovávat mlčenlivost o chráněných informacích i u jiných 
právnických a fyzických osob jednajících s nimi ve shodě podle § 78 zákona o obchodních korporacích v 
platném znění, pokud se při jejich vzájemné obchodní spolupráci s takovými informacemi seznámí.

Článek VI.

Ostatní ujednání

1. Kraj je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami při plnění předmětu této Smlouvy bude probíhat 
prostřednictvím kontaktních osob, uvedených v čl. 7 odst. 7.4 Smlouvy, popř. jimi pověřených pracovníků. 
Relevantní forma komunikace je písemná a e-mail s elektronickým podpisem nebo potvrzením přijetí. Smluvní 
strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby či kontaktní údaje, ale jsou povinny o této změně neprodleně 
informovat druhou smluvní stranu.
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4. Kontaktní osoby:

• Kontaktní osoba objednatele:

Leoš Nosek, e-mail: nosek@pkkv.cz, tel.: +420 606 723 406

• Kontaktní osoba Kraje:

Petr Pavlinec, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz, tel.: +420 724 650 102

5. Kontaktní osoby zastupují Smluvní strany ve věcech provozních a ve věcech technických týkajících se 
plnění Smlouvy.

Článek VII.

Doba trvání smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2023.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v registru smluv zveřejní Kraj, přičemž objednatel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

3. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, výpovědí Smluvních stran nebo 
jednostranným odstoupením z důvodů stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou, nebo 
v případě podstatného porušení Smlouvy.

4. Výpověď musí být učiněna písemně na kontaktní adresu. Výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Výpověď doručena druhé Smluvní straně a činí 3 
měsíce.

5. Za podstatné porušení této Smlouvy se považují zejména případy, kdy:

a) je objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené na základě a v souladu s podmínkami této 

Smlouvy déle než třicet (30) kalendářních dnů;

b) Kraj nezajistí Služby řádně a/nebo v rozsahu dle Smlouvy;

6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V 
případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva dnem doručení písemného odstoupení druhé 
Smluvní straně.
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Článek Vlil.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli změny a doplňky této Smlouvy lze platně provádět pouze na základě vzájemné dohody, a to 
formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přátelským jednáním a vzájemnou dohodou za účelem 
smírčího vyřešení sporu.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že služby v rozsahu stanoveném touto smlouvou byly objednateli 
řádně poskytovány zpracovatelem i v období 1. 7. 2022 až 31. 7. 2022. Smluvní strany se dále 
dohodly, že služby za toto období budou objednatelem uhrazeny dle příslušných ustanovení článku 
III. odst. 2. částkou ve výši 16 000,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši 21 %.

4. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené a zní vyplývající nebo s ní související se řídí 
odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že bude Smlouva podepisována elektronicky, každá 
Smluvní strana obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 7. 2022 usnesením č. 
1217/23/2022/RK.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně
a vážně, nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy 
za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy 
rozhodující, na důkaz čehož připojují na Smlouvě podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jihlavě dne............

Za objednatele:

V Jihlavě dne...........

Za Kraj:

Mgr. Vítězslav Digitálně podepsal Mgr.
Vítězslav Schrek MBA

Schrek MBA Datum: 2022.07.27 
10:16:17+02'00'

Ing. Erika Šteflová, MBA

ředitelka

Projektová kancelář Kraje Vysočina,

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 

hejtman Kraje Vysočina
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• PKKV Projektová kancelář Kraje Vysočina,
příspěvková organizace
Žižkova 1872/89,586 01 Jihlava

příspěvková organizace

Příloha č. 1 - Technická specifikace požadavků na provoz počítačového systému

účel Počet CPU RAM Disk systém
Disk data, 
aplikace

Databázový MS SQL2017 2 12 GB 70 GB 500 GB

Aplikační 1 - terminálový 1 8 GB 70 GB 500 GB

Aplikační 2 - terminálový 1 8 GB 70 GB 500 GB

Aplikační 3 -terminálový 1 8 GB 70 GB 500 GB
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