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Smlouva o poskytovéni IT sluieb v oblasti dal§iho rozvoje funkcionalit e-shopu
,,Brno iD“

uzavrené dle § 2586 a nésl. obéanského zékoniku

Cislo smlouvy objednatele: 193/2022
Cislo smlouvy poskytovatele: TSB/2022/01 llllllllljljlllfllllfiflllllllll
Objednatel:
Technické sité Brno, a.s.
Sidlo: Barvif'ské 822/5, 602 00 Brno
ICo: 25512285
DIC: C225512285
Cislo new: 2025576339/0800
Zapséna: v obchodnim rejstrl’ku vedeném u Krajského soudu v Brné v oddl’lu B, vloice 2500
zastoupena:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktni osoba ve vécech technickfic

a

Poskytovatel:

Nézev spoleénosti:
Sidlo:
ICO: I
DIC:
Bankovnl' spojeni:
Cislo fiétu:
Zapséna:
Zastoupena:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktni osoba ve vécech technicch:

niie uvedeného dne, méslce a roku uzavfeli smlouvu nésledujicr’ho znéni:

InQool a.s.
Svatopetrské 35/7, 617 00 Brno
29222389
C229222389
Komerénl' banka a.s.
43-705 117 0247 / 0100

nické sfté Brno, akciové spoleEnost

Do§lo :

("2.11:
2!: ~10- 2022

EM flea/72022,
PoEet listI'J/p‘r'l'loh : {70

Obchodnl'm rejstFlku vedeném Krajsk soudem v Brné, sp.zn. B 6125
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Clének 1
Piedmét smlouvy

1.1. Objednatel zodpovr’dé za rizem’ provozm’ a vVvojové roviny SW e-shopu Brno iD (déle také jen jako ,,e-shop")
1.2. Pfedmétem smlouvy je zaji§téni provozu, podpory a dal§iho rozvoje e-shopu ,,Brno iD” a jeho funkcionalit,

mezi které patfi zejména na’sledujl’ci plnéni (dle poiadavkL’I objednatele):
- udriovém’ funkénosti e-shopu a fe§eni chyb a vy’lpadkfi sluieb e-shopu: provoz funkcn’ e-shopu a

prodeje sluieb pres e—shop, zaji§téni provozu prodejnich a da|§ich nava’zanVch aplikaci, zajiéténi
provozu administrativnich rozhranl’ a zajiéténl' provoznl’ch i rozvojch fiprav celého Fe§eni,

- men§i SW fipravy, L’Idriba a aktualizace stévajicr’ho Fe§eni (PHP iJava serveru, Jquery, Android 3 React
Native a plikaci),

- oj nch SW funkcionalit do serverfi a aplikacf,
- vy’lvoj zcela novy'ch SW aplikaci,
- udriovéni a aktualizace integrace 5W na exterm’ systémy Ei doplfiovéni novh SW integraci,
- doplfiovém’ a lipravy vizuélniho vzhledu webovy’lch fe§enf i SW aplikaci,
- a da|§i funkcionality.

1.3. Plnéni bude poskytovatelem prova’déno agilm’m zpfisobem v rémci objednatelem zadaného rozsahu a podle

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

objednatelowch poiadavkfi a pokynfi. Poskytovatel se zav-azuje postupovat pfi dodévém’ plnéni s néleiitou
pééi a operativné odstrar'lovat pfipadné zjiéténé nedostatky postupem a v terminech definovany'lm v pffloze
6.1.

Elének 2
Cena plnéni

Cena za plnénl' v rozsahu dle definice v élénku 1 této smlouvy je stanovena jako hodinové sazba:

Cena plnénl' je uvedena bez dané z pfidané hodnoty, které bude k cené plnéni fiétovéna v zékonem
stanovené W§i.

V cené plnéni jsou zahrnuty ve§keré néklady poskytovatele, které mu vzniknou v souvislosti s jeho
poskytovénim dle této smlouvy.

Clének 3
Platebm’ a fakturaEni podminky

Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli bezhotovostné cenu za Fédné poskytnuté plném’. Podkladem
pro zaplaceni ceny plném’ je faktura vystavené do 15 dm’: ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni, ktee
je den podepsém’ predévaciho protokolu.
Splatnost faktury je tficet (30) kalenda’Fnich dnfi 0d jejiho vystaveni. Faktura bude zasléna na adresu
uvedenou vzéhlavi smlouvy. Povinnost objednatele uhradit poskytovateli kupnl’ cenu se povaiuje za
splnénou dnem odepsénl' platby z détu objednatele.
Adresa pro doruéeni faktury je sidlo objednatele, adresa pro elektronické zasl’lém’ faktur je

Faktura kromé néleiitostl’ dafiového dokladu v souladu se zékonem é. 235/2004 5b., 0
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1

4,2.

5.1.

6.1.

6.2.

dani z pfidané hodnoty, v platném zném’, bude déle obsahovat él’slo smlouvy, Eislo objednévky a bankovni
spojeni poskytovatele a pfi'lohou bude stranami odsouhlaseny'l Pfehled plnéni dle El. 4.
Pokud faktura nebude obsahovat nékterou z poiadovany'lch na'leiitosti a/nebo bude obsahovat nesprévné
cenové fidaje, mfiie t objednatelem vrécena poskytovateli do data splatnosti. V takovém pfipadé nové
lhflta splatnosti zaéne béiet doruéenl'm opravené faktury zpét objednateli.
Poskytovatel proh|a§uje, ie éislo jl’m uvedeného bankovniho spojeni, na které se bude prova’dét
bezhotovostni Ohrada za pfedmét plnéni, je evidovéno vsouladu s §96 zékona é. 235/2004 5b., 0 dani
z pfidané hodnoty v registru plétcfi.
Poskytovatel 5e zavazuje, ie pokud nastanou na jeho strané skuteénosti uvedené v §109 za'kona 6235/2004
Sb. 0 dani z pfidané hodnoty, oznéml' neprodlené tuto skuteénost objednateli. Objednatel je oprévnén
v névaznosti na toto oznémem’ postupovat v souladu 5 § 109 a), a jako ruéitel za nezaplacenou dafi uhradit
DPH z poskytnuty’lch zdaniteach plnéni sprévci dané poskytovatele, a to na osobni depositni déet
poskytovatele vedeny’l u jeho finanéniho fifadu. Takto je oprévnén postupovat i v pfipadech, ie tyto
skuteénosti zjisti i jia zpfisobem nei na zékladé oznémem’ poskytovatele. Postup dle §109 a) na’sledné
oznémi objednatel poskytovateli. Takto uhrazenou dani docha’zi ke sm’iem’ pohledévky poskytovatele za
objednavatelem o pfislu§nou ééstku dané a poskytovatel tak nem’ opra’vnén po objednateli poiadovat
uhrazeni této ééstky.

Cla’nek 4
Misto plnéni, jeho pfedéni a pfevzeti

Mistem poskytovénl’ plnéni dle élénku 1, odst. 1.1je sidlo objednatele, resp. je moiné poskytovat plnéni
prostfednictvim vzdéleného pfipojem’, které bude dostupné 7x24 hodin (v pfl’padé, ie charakter préce
umoifiuje préci prostFednictvim vzdéleného pFipojeni bez zésadnl’ch omezeni / vlivu na kvalitu préce Ei
souvisejici komunikaci).

Poskytovatel bude plnit dle této smlouvy prfibéiné na zékladé poiadavkfl a potfeb objednatele.
Kposledm’mu dni kalenda’Fniho mésice bude oprévnény'lmi osobami obou smluvnich stran sepsa’n a
podepsén mésiéni pFehled plnéni s podrobnf/m pfehledem prova’dénVch pracu’ a ukonfi. Pfiprava pfehledu
plnéni k podpisu je povinnosti poskytovatele.

Cla’nek 5
Doha trvéni smlouvy

11v.Smlouva se uzavu’ré na dobu uréitou, a to na 4 roky od nabytl ucmnosti smlouvy, nejpozdéjiv§ak do vyéerpéni
finanénl'ho limitu 8 000 000 Ké bez DPH za provedené pra’ce (podle toho, které ze skuteénosti nastane dfive).

Clének 6
Vlastnicka’ a uil'vaci préva

V pfipadé, ie plnénim dle této smlouvy vzniknout movité véci, vlastnické prévo a nebezpeéi §kody na ném
pfecha’zi z poskytovatele na objednatele jeho pieda’nim a pfevzetim s‘Isobem uvedeny’lm v éla’nku 4 této
smlouvy.

V pfipadé, ie je vysledkem Einnosti poskytovatele dle této smlouvy autorské dilo ve smyslu autorského
zékona, mé objednatel ktakto vytvofenému dl’lu jako celku i kjednotliv Eéstem neWhradni, éasové a

StranaSz7



6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

fizemné neomezenou licenci. Objednatel je opra’vnén autorské dilo vzniklé na za’kladé této smlouvy uiivat
kjakémukoliv fiéelu a vjakémkoliv rozsahu, je opra’vnén provédét modifikace, fipravy a zmény autorského
dl’la a dle svého uvéienl’ do néj zasahovat, zapracova’vat ho do da|§ich dél apod. a to i prostfednictvim tfetl'ch
osob. Objednatel je oprévnén bez dal§iho udélit tfeti osobé pra’vo k uiiti autorského dI'la (podlicenci) nebo
svoje oprévném’ vjakémkoliv rozsahu postou pit tFetI' osobé. Udélem’ licence nelze ze strany poskytovatele
vypovédét a jejl’ fiéinnost trvé i po ukonéenl' této Smlouvy a pfechézi na pra’vnl' riéstupce objednatele
Poskytovatel odpovidé objednateli za pra’vni bezvadnost prév nabyty'lch touto smlouvou, tj. 2a to, ie uiitl'm
pfedmétu smlouvy podle této smlouvy nemfiie dojl't k neoprévnénému za’sahu do prév tFetI'ch osob ani
kjinému poru§eni prévm’ch pfedpisfi, ie pfl’padné majetkové néroky tfetich osob byly vypofédény a
objednateli vsouvislosti s uiitl’m pfedmétu smlouvy nemohou vzniknout penéiité ani jiné povinnosti vfiéi
tfetim osoba’m. Poskytovatel odpovn’dé objednateli za ékodu vzniklou v souvislosti s uplatnénim prév tfetich
osob.

Clinek 7
Souéinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji, ie se zdrii jednéni, které by mohlo po§kodit dobré jméno a obchodni zéjmy
smluvniho partnera.
Smluvni strany se zavazuji fizce spolupracovat, zejména si poskytovat liplné, pravdivé a véasné informace
potfebné k Fa’dnému plnénich zévazkfi, pfiéemi v pFI'padé zmény podstatch okolnostl’, které maji nebo
mohou mit vliv na plném’ smlouvy, jsou povinny o takové zméné informovat druhou smluvni stranu
bezodkladné, nejpozdéji v§ak do tfi (3) pracovnich dnfi po zji§ténitakové zmény.
Smluvnl' strany se da’le zavazuji poskytnout druhé smluvnl' strané dohodnuté podminky a souéinnost
umoifiujici Fédné plnéni smlouvy.
V zéjmu plnénl' smlouvy jsou smluvm’ strany povinny plnit Fédné a véas své zévazky tak, aby nedochézelo
k prodleni sjejich plnénl’m. Pokud se nékteré ze smluvnich stran dostane do prodleni s plnénim ch
zévazkfi, je povinna pisemné ozna’mit bez zbyteéného odkladu druhé smluvni strané dflvod prodleni a
pfedpoklédanv termin a zpl'lsob jeho odstraném’.
iédné ze smluvnich stran nenl' odpovédna za prodlenl' zpflsobené Whradné v dfisledku prodleni s plnénim
zévazkfi druhé smluvnl’ strany.
Objednatel se zavazuje umoinit poskytovateli pfi'stup k HW 3 SW v rozsahu nezbytném pro Fédné plnéni
smlouvy a vyélenit k souéinnosti své zaméstnance nezbytné pro Fédné plnéni poskytovatelem.

Clének 8
Smluvni pokuty, L’Irok z prodleni

V pfipadé prodlem’ poskytovatele s poskytovénim plnéni je objednatel oprévnén poiadovat po
poskytovateli smluvni pokutu ve W§i 0,02 % z ceny neposkytnutého plnéni za kaidv den prodleni, pokud se
strany nedohodnou jinak. V pFI’padé prodlem’ poskytovatele s odstranénl'm za’vad systému je objednatel
opra’vnén poiadovat po poskytovateli smluvm’ pokutu v souladu s Pfilohou 1.
V pfipadé prodlenl' objednatele s fihradou faktury se sjednévé drok z prodlenive vy'léi 0,02 % z dluiné ééstky
za kaidf/ den prodlenl'.
Smluvnl’ pokuta je splatna’ do tFiceti (30) kalenda’Fnich dni ode dne doruéem’ pisemné W2vy k jejl’mu
zaplaceni.
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

Smluvni strany konstatuji, 2e W§e smluvm’ pokuty nem’ nepfiméfené a ie smluvni pokuta nenl’ v rozporu
s dobei mravy.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prévo na néhradu §kody. Objednatel je oprévnén jednostranné
zapoéist nérok na zaplaceni smluvni pokuty proti na’roku poskytovatele na zaplaceni odmény.

Cla’nek 9
Ukoné’eni smlouvy

Tento smluvnivztah mfiie t ukonéen dohodou, pisemnou vypovédi nebo pisemny’lm odstoupem’m jedné
nebo druhé smluvnl' strany v pfi'padé, ie dojde k podstatnému poruéeni smlouvy.

Dohoda o ukonéenf smluvnl'ho vztahu musf by'It datovéna a podepséna osobami oprévnéai k podpisu
smluvnl'ch ujednénl'.
Kaidé ze smluvnl'ch stran je opra'vnéna smlouvu pl'semné vypovédét bez udénl' dflvodu. Vy’povédnl' doba
éini6 mésicfi a poél’né béiet prvnim dnem kalendéfniho mésice p0 doruéenl’vovédi druhé smluvnl’strané.
V pisemném odstoupenl’ od smlouvy musu’ odstupujicn’ smluvnl’ strana uvést, v Eem spatfuje dfivod
odstoupeni od smlouvy, popfi'padé p‘r'ipojit k tomuto fikonu doklady prokazujl’ci tvrzené dflvody.
Ukonéenim smluvniho vztahu neni dotéeno prévo na zaplaceni smluvnf pokuty a na na’hradu §kody.

Clének 10
Podminky odpovédného zadévéni

Objednatel v souladu s ustanovenl'm § 6 odst. 4 zékona 35. 134/2016 Sb., 0 zadévénl’ vefejny’lch zakézek, ve
znéni pozdéj§ich pfedpisfl, trvé na dodriovém’ zésady sociélné odpovédného zadéva’ni, environmentélné
odpovédného zadévém’ a inovacn’ ve smyslu daného za’kona. S ohledem na charakter zakézky Objednatel
zejména poiaduje po poskytovateli, aby v prfibéhu plnéni dle této dohody dodrioval nl’ie uvedené
povinnosti:

- aby poskytovatel provédél a kontroloval plnéni dle této smlouvy v souladu se zésadami norem ‘r’ady
CSN EN ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000,

- aby poskytovatel zajistil, ie ve§keré doda’vky potFebné k plnénl’ této smlouvy budou pochézet od
vy’lrobcfi, u ktery’lch jsou dodriovény odpovidajici pracovni podminky osob podflejicich se na vy’lrobé éi
produkci,je zakézéna détské préce, nenfvyuiivéna nucené préce a préce v nebezpeEnVch Ei zdravotné
zévadnych podminkéch,

- aby poskytovatel dodrioval a zajistil dodriovéni pracovnéprévnl'ch pfedpisfi (zejména zékom’ku préce
a za’kona o zaméstnanosti) a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi pra’ci vfléi v§em osobém, které se na
plnéni této smlouvy budou podilet (bez ohledu na to, zda se jedné o osoby Poskytovatele nebo jeho
poddodavatelfi),

— aby poskytovatel vipadé, 2e k plnéni dle této smlouvy vyuiije poddodavatele, zabezpeéil plnénf
férch podminekv dodavatelském Fetézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi poskytovatelem a jeho
poddodavatelem obsahovaly obchodm’ podml'nky obdobné, jako jsou obchodni podml’nky této
smlouvy (se zohledném’m rozsahu a charakteru poddodévky), a zejména, aby Fédné a véas hradil dluhy
s poddodavatelfim,

- aby poskytovatel dodrioval a zajistil dodriovénl’ ive§kerych pra’vm’ch pfedpisfl z oblasti préva ochrany
iivotniho prostfedi, jei naplr'luje cile environmentélm’ politiky souvisejici se zménou klimatu,
vyuiivénim zdrojfi a udriitelnou spotFebou a Wrobou, p‘r'edev§l'm za'kona é. 114/1992 Sb., 0 ochrané
pfl’rody a krajiny, ve znénl’ pozdéj§ich pfedpisfi a zékona E. 17/1992 5b., 0 iivotnim prost‘r’edi, ve znénl’
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10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

pozdéj§ich piedpisfi. Pi‘i naklédéni s odpadyje Poskytovatel povinen se fidit zékonem E. 541/2020 Sb.
a zajistit Fa’dné ekoiogické tFidéni odpadu.

Objednatel je opra’vnén vyiédat si od Poskytovateie jakékoli informace a dokumenty, které doklédaji
splnéni povinnosti dle tohoto éla’nku ze strany Poskytovatele; Poskytovatel je povinen vyzvé Objednatele
vyhovét a pfedloiit mu poiadované informace nebo dokumenty do 15 dni’i ode dne obdrienitakové vyzvy.

Cla’nek 11
Zévéreé'né ustanoveni

Pokud nebylo vtéto smlouvé ujednéno jinak, Fidi se prévni poméry fiéastnikl'i p‘r'isluénymi ustanovenl'mi
obéanského zékonl'ku.
Zména nebo doplnénl’této smlouvyje moiné jen formou vzestupné Eislovany’ch pisemnych dodatkfi, které
budou platné, jen budou-ii Fédné potvrzené a podepsané opra’vnény’mi zéstupci obou smluvnich stran.
Poskytovatel podpisem této smlouvy bere na védomi, 2e Objednatel je povinnym subjektem v souladu se
zékonem é. 106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu k informacim (da’le jen ,,za'kon”) a v souladu a za
podminek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v ni obsaiené nebo z m
vyplyvajici zveFejnit. informace, kteréje povinen Objednatel zveiejnit, se nepovaiuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu ustanoveni § 504 zékona ('2. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku ani za dfivérny ddaj nebo sdéleni
ve smyslu ustanovenl' § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem této smlouvy da’le bere poskytovatel
na védomi, ie smlouva bude zvefejnéna na Portélu vei'ejné spra’vy v Registru smluv podle zékona E.
340/2015 5b., 0 zvléétnich podminkéch fléinnosti nékterych s'mluv, uvei‘ejfiovénitéchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv).
Poskytovatel i Objednatel jsou povinni zachovévat mléenlivost o v§ech skuteénostech, o nichi se dozvédéii
pFi vykonu sjednané éinnosti a které v za'jmu sprévce osobnich Udajfi nelze sdélovat jiny'm osobém.
Poskytovatel i Objednatel jsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo vést ke stfetu oprévnénych zéjmt":
poskytovatele éi Objednatel se zéjmy osobnimi, zejména nebudou zneuiivat informaci nabytych
v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastni éi nékoho jiného.
Poskytovatel i Objednatel se déle zavazuji naklédat s osobnimi fidaji subjektfi fidajfi, zejména zaméstnancfi,
obchodnich partnerfi a zékaznikfi, jakoi s osobnimi udaji jinych tietich osob, s nimii pfijdou do styku, plné
v souladu s Obecnym nafizenim o ochrané osobnich Lidajii (nal'rizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679) vplatném znéni. Poskytovatel i objednatei jsou zejména povinni zachovévat mléenlivost o
téchto lidajich, déle pak zajistit vhodnym zpflsobem bezpeénostni, technické a organizaéni opatfeni dle
Elénku 32 Obecného naFI'zeni. Poskytovatel i Objednatel jsou déie povinni okamiité si vzéjemné sdélit
jakékoliv podezfeni z nedostateéného zajiéténl' osobnich fidajfl nebo podezieni z neopra’vnéného vyuiitl’
osobnich fidajfi neoprévnénou osobou.
Poskytovatel i objednatel jsou povinni na poia’dénl’ spolupracovat s dozorovym (ii'adem pFi plnénl’jeho
fikolt'i.
Jakékoliv poru§eni povinnosti ochrany osobnich Lidajfl bude povaiovéno za poru§eni smlouvy. Objednatel
plné odpovidé poskytovateli za §kodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poru§enim této povinnosti.
Poskytovatel plné odpovidé objednateli za §kodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poru§enim této
povinnosti.

Povinnost ochrany osobnich tidajfl a miéenlivosti trvé i po skonéeni smiuvniho vztahu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotovenich s piatnosti originélu, z nichi Objednatel obdrii 1 vyhotoveni
a poskytovatel 1 vyhotoveni.

Strana 6 z 7



11.11. Smlouva nabude fiéinnosti dnem jejl’ho uveFejném’ dle zékona E. 340/2015 5b., 0 zvléétnich podminkéch
Oéinnosti nékten’lch smluv, uvel‘ejfiovénl' téchto smluv a o registru smluv.

11.12. Smluvni strany po pFeEtenI’smlouvy proh|a§uji, ie souhlasi sjejl'm obsahem bez Whrad, ie tato byla sepsa’na
na zékladé pravdivh ddajfl, jejich pravé a svobodné vfile a nebyla ujednéna v tisni, ani za jinak
jednostranné nevy’lhodny’lch podml'nek a zérovefi prohlaéuji, ie jim nejsou znémy ia’dné skuteénosti, které
by brénily Fa’dnému uzavFeni smlouvy a jejimu plném’.

Pfiloha E. 1 — Klasifikace vad a servisni intervaly sytému Brno iD

V Brné dne V Brné dne
2k 40- 2022

la objednatele
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PFiloha E. 1 — Klasifikace vad a servisni intervaly sytému Brno iD

KLASIFIKACE VAD A SERVISNII INTERVALY SYSTEMU BRNO iD

POPIS

Tato pfi’loha se Wké fe§eni moinf/ch poiadavkfi na provoz systému Brno iD dle provozniho fédu, které
spadaji do skupiny podpfirné, kterou tvofi' tyto typy poiadavkfi:

- Feéenl' vadkfi sluieb na strané SW e—shopu
- spolupra’ce na Feéenivf/padkfi externé poskytovanVCh sluieb
— spolupra’ce na feéenl' Wpadkfi externich propojeni a poiadavkfl spadajl'cich do skupiny technické,

kterou tvo‘r'ityto typy poiadavkfi:
o i‘eéeni fiprav potrebny’lch pro hladky? provoz e-shopu (preinstalace certifikétfi a da|§i nutné zmény

vyph’yvajl’cimi ze zmén zékladnich pouiity’ch SW prvkfi)
o lipravy vyplWajici ze zmén externl’ch propojeni (pfedeim potrebné fipravy rozhrani dle zmén

na strané protistran pro zajiéténl'jejich funkénosti)
o drobné opravy, Iadéni a jednoduché technické upgrady stévajicich funkci e—shopu

KLASIFIKACE VAD

(1) Klasifikace vady 1 — Kritické zévainost

Systém je z dfivodu jeho selha’ni kompletné mimo provoz a nelze Wuiit iédnou z jeho sluieb ani funkci.

(2) Klasifikace vady 2 - Vysoké zévainost

Hlavm' funkce a sluiby Systému jsou vyznamny'lm zpfisobem omezeny. Tento stav znemoifiuje plné
vyuiivéni Systému uiivateli, nebo je vyznamné omezuje a nelze jej odstranit uréeny’m technick
pracovnikem Objednatele. Lze takto oznaéit problém, kdy se vyskytuji chyby v Systému.

(3) Klasifikace vady 3 — Strednl' zévainost

Funkce a sluiby Systému nejsou VVznama zpfisobem omezeny. Tento stav ma’ pouze Eésteénv dopad
na vyuiivéni Systému uiivateli. Je moiné pracovat se Systémem. Mfiie se jednat o problém ve
funkénosti, které Ize doéasné néhradnim uspokoji zpfisobem obejl't.

(4) Klasifikace vady 4 — Minimélni zévainost

Funkce a sluiby Systému nejsou vyznamny’lm zpfisobem omezeny. Tento stav mé minima’lnl' dopad na
vyuil’véni Systému uiivateli (mfi‘z'e se jednat o drobné vady, nijak neomezujici béiné pouiivéni SW
apod.).

WRE§EM, DOBA WRE§ENE A REAKCNF DOBA

fie§eni problému: Za Fe§eni problému se pro (’16e této Smlouvy povaiuje takové aktivita
VVIPoskytovatele, kterou Poskytovatel resn problém v Systému a odstrafiuje vadu.

Vyfe§eni problému se rozumi uvedem’ Systému do stabilniho a plné funkém’ho stavu, jakv byl pied
vznikem, Wskwem problému nebo identifikacf problému.

Reakéni dobou je lhfita, které zaéiné béiet od okamiiku oznémeni vady Objednatelem Zhotoviteli a
béhem nii je Zhotovitel povinen zaha’jit éinnost (Refiem’ problému) sméfujici k Vyfe§eni problému. Za
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Pfiloha E. 1 — Klasifikace vad a servisni intervaly sytérnu Brno iD

lhfitu kVyFeéeni problému se pro déely této Smlouvy povaiuje od okamiiku ozna’meni vady
Objednatelem Poskytovateli do okamiiku, kdy Poskytoval provede Vyfeéeni problému ("Doha

'llvyfeéem ).

Pozn.: Klasifikace vad, Reakénl' doby a Baby vyfeéeni se vztahuji na provoz Systému.

Definice typt': obdobi:

Oznaéeni Obdobi éést dne OD DO
WDIN Pracovnl’ dny Pracovm’ doba 09:00 17:00

WDOUT Pracovnl' dny, Vl’kendy, svétky Mimo reiim WDIN Mimo reiim WDIN Mimo reiim WDOUT

Servism’ intervaly

Klasifikace vady Reakénl’ doba Reakém’ doba Doba vyfeéem’ Doba vyfe§eni
WDIN WDOUT pFi zadém’ ve WDIN pFi zadénl' WDOUT

1 do 1 hod do 2 hod 6 had 24 had

2 do 2 hod do 8 had 24 had NBD

3 do 4 had SBD 48 hod 2 NBD

4 1 BD NBD do 5 BD do 5 BD

BD — pracovni den

SBD — poéa’tek nejblii§fho pracovm’ho dne

NBD - konec nejbliiEiho pracovm’ho dne

SMLUVNF POKUTY

Dojde-Ii k prodleni Poskytovatele s odstraném’m vad Systému v dobé uvedené vtéto pfiloze W§e, ma’
objednatel nérok na zaplaceni smluvm’ pokuty ve vy'léi podle klasifikace vady; smluvm’ pokuta se
sjednévé za prodlenl' se zahéjenim FeEeni problému (reakéni doba) a/nebo prodleni svyfe§enim
problému ve lhflta’ch uvedenVch vyée:

Klasifikace vady 1

Klasifikace vady 2

Klasifikace vady 3

Klasifikace vady 4

500,- CZK za kaidou zapoéatou hodinu prodleni

300,- CZK za kaidou zapoéatou hodinu prodleni

250,- CZK za kaidou zapoéatou hodinu prodleni

1000,— CZK za kaidv zapoéatv den (BD) prodleni
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