
stejnopis č. 1 

SMlOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DATOVÉ PlATFORMY 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 

bank. spojení: 

zastoupené Ing. Robertem Fialkou, MBA, feditelem odboru Informatiky Magistrátv hl. m. Prahy 

(dále jen "Objednatel") 

Operátor ICT, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice 

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddll B, vložka 196 76 

bank. <nt>;P,>i· 

zastoupená Míchalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a 

Ing. Vladimírem ZadiJ'lou, členem představenstva 

(dále jen "Poskytovatel'') 

číslo smlouvy Objednatele: IN0/40/03/003416/2017 

číslo smlouvy Poskytovatele: 05.02.01 

dnešnlho dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákon• č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve zn~ni pozdějších předpis(, 

(dále jen "Smlouva") 
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Smluvní strany, vědomy si svých ~ávazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujídm znění Smlouvy: 

1. UVODNf USTANOVEN[ A PROHLÁŠENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je veřejnoprávní koq>orací, podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a ~ádně plnit závazky v ní obsažené; 

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že: 

<l,,..t-'tOt n.: ., a,,, !I'C!Idlem 
l'lf!,.,\:ltA1t:VU 

110 X· P•:.h> 7 

1.2.1 je právnickou osobou l'ádně založenou Objednatelem jako jediným 

zakladatelem, její1 postavení upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a druistvech, v platném zněnl, a jejlmž Jedinvm a kcionářem je 

Objednatel, 

1.2.2 dlouhodobě a v souladu s Objednatelem schváleným Strategickým rámcem 

OICT pracuje 1'1a vytváření a rozvíjení technických, personálních, 

infrastrukturálnfch, organizačních, znalostních a dalších predpokladu pro 

komplexní zajl~ťovánf služeb provozu. podpory a rozvoje informačních 

systémů a ve§kerého dalšího programového vybavení Objednatele, 

městských části hl. m. Prahy, jakož i příspěvkových a dal~ích organizací 

Objednatele, 

1.2.3 splňuje veškeré podmínky a jjo!adavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn 

Mo Smlouvu uzavi'ít a fádně plnit závazky v ní obsažené, 

1.2A ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona. a zároveň se zavazuje Objednatele o hrozícím úpadku bezodkladně 

informovat, 

1.2.5 ke dni uzav,enf Smlouvy vykonává podstatnou část své celkové činnosti ve 

prospěch Objednatele jako verejného zadavatele ve smyslu ZVZ, přičemž 

Objednatel má v osobě Poskytovatele výlučná majetková práva a disponuje 

sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v osobě Poskytovatele, 

čímž je splněn predpoklad dle § 11 zákona č. 134/201& Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném z.nění pro uplatnění tzv. vertikální spolupráce a 

v této souvislosti prohlašuje, ze bude dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, 

aby byly permanentně splněny tyto p~dpoklady pro uplatnění tzv. in-house 

výjimky dle současných právnk.h předpisů i právních pfedpisů budoucích po 

celou dobu trvánf Smlouvy, dojde-li v průběhu trvání Smlouvy ke lměně 

relevantní právnl úpravy, 

a zavazuje se udržovat tato svá prohlášeni dle článku 1.2 v platnosti pro ce lolo dobu 

účinnosti Smlouvy. 
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2. ÚČEl A PŘEDM~T SMLOUVY 

2.1 Účelem Smlouvy je aaji!těni implementace procesní lákladny a technologické 
platformy (dále jen ,.Datová platforma''). 

2.2 Pfedmětem Smlouvy je úplatné poskVlovánf služeb provozu, podpory a rozvoje 
Datové platformy (dále jen .. Služby") tak, aby byly zajištěny potreby Objednatele na 
fungování aplikace. 

Konkrétně se jedná o následujlcl služby: 

2.2.1 implementace Datové platformy u Poskytovatele a její uvedeni do provozu 

2.2.2 zajištěni provozu a podpory Datové platformy 

2.2.3 poskytnuti uživatelských přistupO oprávněným osobám Objednatele 

2.2.4 zajištěni príjmu, importu a implementace dat do Datové platformy 

2.2.5 zá loha dat, správa dat 

2.2.6 průběžné poskytováni dat subjekt um uréeným Objednatelem 

2.2.7 průběžné poskytováni open dat 

2.2.8 vyhodnocováni a analýza dat, propojení datových sad 

2.2.9 viwalizace a zobrazováni dat v rámci systému Datové t>latformy 

Shora uvedené služby a jejich rozsah jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy. 

2.3 Objednatel je oprávněn u Poskytovatele poptat rovněž služby nad rámec vyse 
wedených Služeb. Poptávka nad rámec těchto Služeb bude Poskytovatelem 
posouzena a navržená časová a finanční náročnost těchto sluleb formou nabídky 
doručena Objednateli. Tyto služby mohou být provedeny pouze na základě 
akceptované objednávky. 

3. TERMfN ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ A Mf STO PLNĚNf 

3.1 Místem poskytování Služeb je území hlavního města Prahy. 

3.2 Termín zahájení poskytováni Služeb je 1. 1. 2018. 

4. ZPŮSOB POSKVTOVÁNÍ SlUŽEB PROVOZU DATOVÉ PlATFORMY 

4.1 Posk\flovatel je povinen zajistit provoz Datové platformy v souladu s požadavky 
st anovenými ve Smlouvě. 

4.2 Poskytovatel je povinen zajistit provoz Datové platfonmy po dobu trv~ni Smlouvy. 

4.3 V průběhu doby trvání Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhnout Poskytovateli 
úpravu rozsahu plnění stanoveného ve Smlouvě, přičemž takový návrh bude doručen 
vždy odpovědnému zástupci Poskytovatele-. V takovém prípadě bude postupováno 
v souladu s článkem 2.3 Smlouvy. 
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S. ZPŮSOB POSKYTOVÁNi PODPORY 

5.1 Poskytovatel odpovídá za to, že Datová platforma: 

• má poíadované vlastnosti uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, 

• je způsobilá pro použití k určenému účelu. 

5.2 Podpora bude poskytována kontinuálně ode dne zahájení poskytování Služeb 
v souladu s podmínkami stanovenými pro poskytováni podpory v příloz.e č. 1 

Smlouvy. 

5.3 V rámci podpory se Poskytovatel zavazuje udržovat Datovou platformu v souladu s 
platnou legislativou a v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě. Poskytovatel 
je povinen v rámci poskytování podpory pravidelně kontrolovat, že Datová platforma 
je v mlstě a čase řádně provozuschopná, v souladu s touto smlouvou. 

5.4 V případ~ úprav Datové platformy na základě požadavku Objednatele bude 
harmonogram provádění stanoven na základě dohody stran v závislosti na složitosti 

a rozsahu požadovan~ úpravy. 

55 V rámci podpory se Poskytovatel rovněž zavazuje pravidelně poskytovat informace 
o rozvoji stávajících i nových funkcionalit Datové platformy. včetně jejich prezentace 
Objednateli, a to nejméně jednou (lx) za kalendářní rok trvání Smlouvy. V pUpadě 
prezentace Objednateli navrhne Poskytovatel Objednat~li vhodné termíny pro 
prezentaci alespoň čtrnáct (14) dní př~de dnem plánované prezentace. 

6. OSTATNÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

6.1 Veškeré činnosti vykonávané Poskytovatelem na základě Smlouvy je Poskytovatel 
povinen vykonávat s odbornou péčí v souladu s procesy podle nejlepší osvědčené 

praxe. 

6.2 Poskytovatel je povinen pravidelně informovat Objednatele o plněni Smlouvy, a to 
následujícím způsobem: 

6.3 Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli roční písemnE! zprávy o výkonu 
činností Poskytovatele podle Smlouvy a doručit ji Objednateli vždy do 14 dnll po 
skončení hodnoceného kalendá7ního roku. Objednatel je oprávněn vyzvat 
Poskytovatele k předloženi mimořádné zprávy i kdykoli mimo výše uvedený interval. 

6.4 Za úč.elem implementace Datové platformy pro provoz u Poskytovatele, provede 
Poskytovatel před zahájením poskytování Služeb dle Smlouvy v souladu 
s ustanovením§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, zjednodušené podlimitní říz.eni na velejnou zakázku na služby. 

6.5 Poskytovatel bude po realizaci zadávadho řlzení uvedeného v článku 6.4 Smlouvy 
zajišt"ovat podstatnou část aktivit SOliVisejícich s poskytovanými Službami vlastními 
kapacitami. Část Služeb zajišťovaná poddodavatelsky bude realizována subjekty 
vybranými ze 5trany Poskytovatel~ jakožto zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Pokud však Poskytovatel pověří 
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výkonem jakýchkoli ~lnnostf podle Smlouvy jakoukoli třetí osobu, odpovídá za 
provádění těchto činnosti tak, jako by je vykonával sám. 

6.6 Ve§keré dokumenty pfectané Poskytovateli Objednatelem v souvislosti s plněním 
Smlouvy je Poskytovatel povinen uchovávat s náležitou péčí. Poskytovatel je 
oprávněn uchovávání těchto dokumentů svěřit na ~vé náklady i třetí osobě, je-li z její 
strany zajištěna náležitá úrove~ péče o tyto svěřené dokumenty. 

6.7 Poskytovatel tímto prohlašuje, že bude během trván f Smlouvy postupovat v souladu 
s obecně závamými právnfmi předpisy a nebude svou činností sledovat jakýkoli 
zakázaný či nepoctívý cíl. Poskytovatel bude dále postupovat tak, aby nedocházelo 
k porušováni jal<ýchkoli práv tfe tích osob, zejména práv duševního vlastnictvf, 
a prohlašuje, že ulívá počftačové programy i další předměty práv duševního 
vtastnictvi zcela po právu a jeho užíváni mimo tuto Smlouvu i v je jim rámci nemůže 
vést k jakémukoli omezení provozu aplikace či souvisejícího plnění Poskytovatele dle 
Smlouvy. 

6.8 Poskytovatel se dále zavazuje: 

6.8.1 neprodleně oznámit plsemnou fo rmou (l ze i elektronicky) Objednate li 
překálky, které mu bráni v plnění pfedmětu Smlouvy; 

6.8.2 informovat Objednatele o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na 
výkon práv a pl n ění povinností smluvních stran; 

6.8.3 upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšířeni či změny Služeb; 
6.8.4 upozorr,ova t Objednatele v odůvodn~ných případ ech na připadnou 

nevhodnost pokynů Objednatele. 

7. DUŠEVN I VLASlNICTVÍ 

7.1 Poskytovatel je vlastníkem všech práv ke v§em součástem Datove platformy. 
7.2 V odměně za poskytování Služeb dle Smlouvy je započten rovněž licenční poplatek za 

užlvání a provoz Datové platformy. 

7.3 Veškeré know· how a software vyvinutý v rámci poskytováni Služeb dle Smlouvy se 
stávají vlastnictvím Poskytov<Jtele. 

7.4 Poskytovatel přijímá data do Datové platformy za účelem poskytovaní Služeb 
stanovených v článcích 2.2 a 2.3 Smlouvy. Přijetím dat do Datové platformy od 
Objednatele získává Poskytovate l oprávně ní s těmito daty zákonným způsobem 
v neomezeném rozsahu nakládat. Objednatel je d.ile povinen vyvinout veškerou 
moinou součinnost k tomu, aby oprávněnf ve stejném rozsahu Poskytovatel získal I 
od dalších relevan tnfch subjektů poskytujících data do Datové platformy 
(pffspěvkové organizace, organizační slo!ky, právnické osoby s účasti objednatele, 
městské části, aj.). 

8. PRÁVA A POVII\INOSTI OBJfDNATUE 

8.1 Objednatele je oprávn~n príiběfně I<Dntrolovat poskytováni služeb dle Smlouvy . 
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8.2 Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli nebo jim určené osobě součinnost 
nezbytnou pro řádný provoz Služby. 

8.3 Objednatel je povinen v rámci svých zákonných pravomocí zavázat (popř. udělit 

pokyn) své organizační složky, své příspěvkové organizace, právnické osoby, vůči 
kterým Objednatel vykonává rozhodující vliv, popř. též dalšl relevantni subjekty 
(městské části a jejich příspěvkové organizace. organizační složky městských části, 
právnické osoby s účastí městských částí) k tomu, aby tyto subjekty poskytovaly jimi 
zfskaná data do Datové platformy. 

9. CENA A PLATEBNÍ POOMÍNKY 

9.1 Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli odměnu za poskytováni Služeb dle 
Smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy. 

9.2 Výše odměny za poskytování Služeb Poskytovatele dle článku 2.2. Smlouvy je fixní 
částka za jeden měsíc výkonu činnosti Poskytovatele, v němž byly Služby 
poskytovány, a to ve výši 1.416.913,- Kt {slovy: jeden milion čtyři sta Šéstl\áct t isíc 
devět set třináct korun českých) bez DPH. 

9.3 Výše odměny za služby dle článku 2.3. Smlouvy činf: 

9.3.1 4.180,- Kč bez DPH (slovy: čty~i tisíce sto osmdesát korun českých) za 
1 člověkoden práce projektového manažera; 

9.3.2 5.140,- Kč. bez DPH (slovy: pět tisfc sto čtyřicet korun českých) za 
1 člověkoden práce SW architekta; 

9.3.3 4.500,· Kč bez DPH (slovy: čtyři tisíce pět set korun českých) za 
1 člověkoden práce SW inženýra; 

9.3.4 3.850,· Kč bez DPH (slovy: lří tisíce osm set padesát korun českých) za 
1 člověkoden práce datového analytika; 

9.3.S 4.180,- Kč bez DPH (slovy: čtyři tisíce sto osmdesát korun českých) za 
1 člověkoden práce vývojá Fe; 

9.3.6 2.250.- Kč bez DPH (slovy: dva tisíce dvě st~ padesát korun českých) za 
1 člověkoden práce testera; 

9.3.7 3.860,· Kč bez DPH (slovy: tři Iisí~ osm set šedesát korun českých) za 
1 člověl:.oden práce konzultanta. 

9.4 K odměně dle článků 9.2 a 9.3 Smlouvy bude p~ipočtena DPH. 

9.5 Faktura za Služby dle článku 9.2 bude vystavena do 15. dne kalendáfního měsfce 
následujícího po období, v n~mž byly poskytovány Služby a doručena na adresu 
odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy uvedenou v záhlaví Smlouvy. 
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění anebo právního předpisu, 
který uvedený zákon v budoucnu nahradí, a dále musí obsahovat tyto údaje: 
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9.5.2 identifikace Smlouvy a jejího případného dodatku; a 

9.5.3 popis plnění. 

9.5 Faktura za služby dle článku 9.3 Smlouvy bude vystavena nejdříve po dokončení 
poskytnutých služeb, které bude potvrzeno Objednatelem. 

9. 7 Lhůta spla tnosti faktur dle Smlouvy činí 15 dnů od jejího dorulení Objednateli. 

9.8 Po uplynutí 9 měsků a 18 měsícú od zahájeni poskytováni Služeb proběhne 
vyhodnoceni poskytovaných Služeb ve vztahu k vý~i odměny dle článku 9.2 Smlouvy. 
Za tímto (Jčelem předložf Poskytovatel Objednateli rozpis nákladů na poskytování 
Služeb za období 9 měslcó. V případě, že bude na základě výsledku tohoto 
vyhodnocení zjištěno, že výše odměny dle článku 9.2 Smlouvy byla v některých 
měsídch vyššl než odměna, která by odpovídala rozsahu poskytovaných Služeb, bude 
na základě dohody smluvních stran následující faktura za poskytnuté Služby dle 
článku 9.5 Smlouvy přiměřeně snížena. V případě změny Smlouvy na dobu neurčitou, 
bude shora popsané vyhodnocení prováděno v následujfdch letech lx ročně, vždy 
k 31. 12. daného roku. 

9.9 Výše odměny dle článku 9.2 Smlouvy mliže být po uplynutí 18 měsíců od zahájení 
poskytováni Služeb upravena na základě dohody smluvních stran v návaznosti na 
změnu výše nákladových položek na straně Poskytovatele. 

9.10 Vy~e odměny dle článků 9.2 a 9.3 Smlouvy se bez dohody smluvních stran zvyšuje 
z důvodu Inflace za podmínek dále uvedených: 

a) inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrOstem úhrnného indexu 
spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem 
český statisticky úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech; 

b) v!dy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna se Poskytovateli zvyšuje 
~odměny z důvod (I inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila inflace 
v roce předcházejícím: 

c) odměna zvýšená z důvodu inflace se považuje za sjednanou odměnu. 

9.11 Objednatel je (a to i opakovaně) oprávněn před uplynutím lhCity splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo náležitosti 
požadované podle obecně závazných právních předpisu, nebo budou-li takové 
náležitosti v dané faktuře uvedeny nesprávně. Poskytovatel je povinen fakturu 
opravi t nebo nové vyhotovit, a to v!dy s novou lhťitou splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti začne běžet zcela od počátku ode dne doručeni řádně opravené nebo nově 
vyhotovené f;~ktury Objednateli. 

10. NÁHRADA ÚJMY A SAN!<CE 

10.1 V případě porušení smluvní povinnosti smluvní stranou je tato smluvní strana 
povinna nahradit druhé smlovnf straně jakoukoli újmu vzniklou v důsledku takového 
porušení v souladu s obecně závaznými právnhni předpisy, a to včetně újmy 
nemajetkové. 
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10.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou za okolností vylučujících 
odpovědnost za škodu podle§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen .,OZ"). 

10.3 Objednateli vzniká právo na zaplacení smluvnf pokuty: 

10.3.1 poruší-li Poskytovatel povinnost zaGhovávat důvěrnost informací podle 
článku 12. Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zachovávat důvěrnost 
informací; 

10.3.2 poruší-li Po;kytovatel povinnost zjednat nápravu Kritické chyby dle článku 
6.3.2 přílohy č. 1 Smlouvy ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu 
prodlení se splněním povinnosti; 

10.3.3 poruší-li Poskytovatel povinnost zjednat nápravu Závažné chyby dle článku 
6.3.2 přílohy č. 1 Smlouvy ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý pracovní 
den prodlení se splněním I>Ovinnosti; 

10.3.4 poruší-li Poskytovatel povinnost zjednat nápravu Chyby dle článku 6.3.2 
přílohy č. 1 Smlouvy ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení se 
spln~ním povinnosti; 

10.3.5 poruší-li Poskytovatel povinnost zjednat nápravu Drobné chyby dle článku 
6.3.2 přílohy č. 1 Smlouvy ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výší 300,· Kč za každý započatý pracovnl den 
prodlení se splněním povinnosti; 

10.3.6 poruší-li Poskytovatel zásadním způsobem své povinnosti ochrany osobních 
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochran~ osobních údajLt, v platném 
znění {dále jen .,ZOOÚ"). popř. jiné povinnosti vyplývající z právnlch předpisů 
vztahujlcfch se 1< ochraně osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové 
povinnosti. 

10.4 Poskytovateli vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty, poruší·li Objednatel 
povinnost zaplatit Poskytovateli jakoukoliv odměnu dle článku 9. Smlouvy ve 
stanovené lhůtě, a to ve výši O,OS% z výše odměny stanovené v dané faktuře za 
každý započatý den prodlenl. 

10.5 Zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu. Smluvnl pokuta je 
splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejím\1 uhrazení. 

10.6 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty 
nezbavuje povinnou smluvní stranu povinností splnit závazek, v souvislosti s nímž 
vznikla povinnost zaplatit smluvní pokvtu. 
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11. PRAVIDLA KOMUNIKACE 

11.1 Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná komunikace podle Smlouvy bude realizována 
písemnou formou, pol<ud tato Smlouva výslovně nepovoluje formu jinou. Oznámení. 
žádosti nebo jiná sdělení budou považována za řádně učiněná, pokud budou 
doručena elektronicky prostřed nictvím datov~ schránky smluvní straně, vůči níž mají 
nebo mohou být u činěna, a to k rukám oprávněné osoby ve smyslu článku 11.3 
Smlouvy nebo na jiné kontakty, které p lislušná smluvní strana písemným oznámením 
sdělí smluvní straně zasflajfcf prlslušné oznámení, žádost nebo jiné sděle nf. 

11.2 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné 
osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, 
a obchodních záležitostech souvisej ících s plněním Smlouvy. 

11.3 Oprávněnými osobami jsou: 

11.3.1 Za Objednatele 

f" jm-é-no_a_p __ ř,-'j;;;·ení 

Adresa 

Te lefon 

Jméno a příjmenl 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Jméno a 

Adresa 

E-ma~ 

Telefon 

.. ---

11.3.2 Za Poskytovatele: 

,' .... ---,--
Jméno a piíjmen l 

Adresa 

E-mail 

. Telefon 

= ·.] 
~ 

·---' 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou 
změnu druhé smluvní straně písemně, elektronicky prostřednictvím datové schránky, 
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oznámit ve lhůtě 3 dnů. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné 

s uvedením rozsahu zmocněni. 

11.5 Adresa Objednatele pro doručování je: Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, 
Jungmannova 35/29, Praha l, PSČ 110 00. 

11.6 Adresa Poskytovatele pro doručování je: Operátor ICT, a. s., DE!Inická 213/12, 170 00 
Praha 7. 

11.7 Kolltaktní osoba Poskytovatele ve věcech technických: 

12. OCHRANA INFORMAd 

12.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plněni závazků ze Smlouvy: 

12.1.1 si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za 
clúvěrné nebo mohou pri plněni této smlouvy zlskat informace důvěrného 
charakteru {např. osobnl údaje třetích osob) (dále jen "Důvěrné 

Informace"); 

12.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou 
činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím prlstup k Duvěrným 
informacím druhé srn luvni strany; 

12.2 Smluvní strany St? zavazují, !e žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Dúvěrné 

informace, které při plnění Smlouvy získala od druhé smluvnf strany. 

12..3 Za třetí osoby podle článku 12.2 Smlouvy se nepovažují: 

12.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdohném postaveni, 

12.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové, 

12.3.3 ekonomičtí a právní poradci smluvních stran, 

12..3.4 ve vztahu k Důvěrným informaclm Objedllatele poddodavatelé 
Poskytovatele v rámci poskytování konkrétllich Služeb, 

12.3.5 ve vztahu k Duvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé 
Objednatele, a to i potenciálllí, 

za předpokladu, že se podllej( na pln~ni Smlouvy nebo jsou ji na k spojeni s plněním 
dle Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřlstupněny vyhradně za tímto účelem 
a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho 
účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám ve Smlouvě. 

12.4 Poskytovatel se zavazuje, že bez predchozího souhlasu Objednatele neužije dCwěrné 
informace pro jiné účely než pro účely poskytováni Služeb a splněni povinností podl~ 
této či jiné smlouvy uzavřené s Objednatelem a nezveřejni ani jinak neposkytne 
důvěrné informace žácln€ !fetl osobě, vyjma svých zaměstnanců, {lenú svých orgánů, 
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poradců a pravnich zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám v~ak muze být 
důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat 
takové informace v tajnosti, jako by byly stranami Smlouvy. 

12.5 Nedohodnou·li se smluvní strany výslovně písemně jinak, považuji se za Důvěrné 
informace implicitně všechny infonnace, které jsou anebo by mohly být součástí 
ol>chodního tajemství, tj. zejména, nil<oll v~ak výlučně popisy nebo části popisů 
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodnl 
nebo marketingové plány, koncepce a st rategie nebo jejich části, nabídky, kont rakty, 
smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s tfet fmi stranami, informace o výsledclch 
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
& o činnosti smluvnlch stran a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijím ající 
stranou by pfedávající straně mohlo zpOsobit skodu. Smluvní strany mohou za 
Důvěrné informace omačit I další dokumenty, inform<~ce nebo data. které nejsou 
výslovně výše uvedeny. 

12.6 Bez ohledu na výše uvedená ustanoveni se za Důvěrné informace nepovafujl 
Informace, které: 

12.6.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušeni 
závazků pi'ijímající smluvnr strany či právních pfedpisu, 

12.6.2 měla přijímaj!cí strana prokazatelně legá lně k dispozici před uzavřením 
Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 
smluvnlmi stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, 

12.6.3 jsou výsledkem postupu, pfi f<terém k ním příjímajíd strana dospěje 
nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými 
informacemi třetí strany, 

12.6.4 po podpisu Smlouvy poskytne přijímající stran~ třetí osolla, jež nenl 
omezena v takovém nakládání s informacemi, 

12.6.5 pokud je jejich zpffstupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo 
pravomocným rozhodnutím soudního nel>o správního orgánu. 

12.7 Smluvní strany se zavazuj! v plném rozsahu zachováva t povinnost mlčenlivosti 
a povinnost chránit Důvěrné informace vyplývající ze Smlouvy a té! z příslušných 
pravnich pfedpisu. Smluvní strany se v t éto souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, 
které se na jejích straně budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedenych 
povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazuji 
vhodným způsobem zajistit dodržován[ t~chto povinnosti všemi osobami podílejlclmi 
se na plnění Smlouvy. 

12.8 V případě, že při poskytování Služeb dle Smlouvy přijde Poskytovatel do styku 
s jakýmikoli osobními l'ldaji, zavazuje se k jejich ochraně v souladu se ZOOÚ, popf. též 
v souladu s jinými platnými právními předpisy, které se vztahují k ochraně osobních 
údajů. Stejné závazky je Poskytovatel povinen dodržovat i při jakémkoliv nakládáni 
s těmito údaj i. 
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13. ZMENA SMLOUVY 

13.1 Tuto Smlouvu je mož11é měnit pouze plsemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany, 
nestanovi-li tato Smlouva výslovně jinak. 

14. TRVANf SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ 

14.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 18 m~siců od lahájení poskytováni Služeb 
s možností automatického prodlouženi na dobu neurčitou. Nebude-li Smlouva 

vypovězena, ani jiným zpusobem ukončena před uplynutím výše uvedené doby 
trvání, mění se po uplynuti této doby automaticky, bez nutnosti uzavřeni dodatku ke 

Smlouvě, na smlouvu na dobu neurčitou. Smlouva se automaticky prodlužuje za 

stejných podmínek, které jsou stanoveny v této Smlouvě. Vypovězením se pro účely 
tohoto článku Smlouvy rozuml uplynuti výpovědní doby stanovené v člá11ku 14.2. 

14.2 Smlouvu lze vypovědět bez udáni důvodu každou ze smluvních stran samostatně. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a běží počínaje prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po měsfci, v němž byla výpověď druhé ze smluvních stran doručena. 

14.3 Objednatel je opráv11ěn okamžitě odstoupit od Smlouvy: 

14.3.1 dostane-li se Poskytovatel do úpadku, dojde k zahájení likvidace 
Poskytovatele, uvaleni nucené správy, nebo uplatnění zajišťovacího 

prost~edku postihujícího podstatnou část majetku Poskytovatele; 

14.3.2. v prípadě podstatn~ho porušeni Smlouvy ze strany Poskytovatele. Za t akové 
porušeni se považuje zejména neposkytnutí jakékoliv služby v souladu 

s ustanovením článku 2.2 Smlouvy. 

14.4 Poskytovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě podstatného 

porušení Smlouvy ze strany Objednatele. Za takové porušení se považuje zejména 
prodlení s úhradou faktury po dobu del~f než 30 dní. 

14.5 Každá ze smluvních stran je opráv11ěna odstoupit od Smlouvy v prípad~, nedojde-li ke 

zjednání nápravy nebo odstranění závadného stavu vyvolaného poru~enfm 

povínno$tí druhé smluvnf strany, a to ani po uplynutí 30 dnů od doručeni písemné 

výzvy k nápravě od druhé smluvní strany, neurčí-li vyzývající strana lhůtu delší. 

14.6 Odstoupeni od Smlouvy je účinné okamžikem doručeni písemného oznámeni 

o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. 

15. POVINNOSTI STRAN V SOUVISLOSTI S UKONČEN[M SMLOUVY 

15.1 Ke dni ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Objednatelem předané 

dokumenty obsahující Důvěrné informace Objednatele. Poskytovatel o provedení 
těchto úkonů předá Objednateli potvrzení, podepsané osobou oprávněnou jednat za 
Poskytovatele. 

15.2 Ukončením účinnosti Smlouvy nebo jejf částí nejsou dotčeny povinnosti Smluvních 
stran týkající se ochrany Duvěrných informací, ochrany osobních ůdajů, smluvních 
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pokut, náhrady ~kody a jiných nároků (vč. zajištění pfetrvávajících povfllllOstí), 
licence, rozhodného práva a řešení sporů přetrvávajících ze své povahy i po ukončeni 
Smlouvy. 

16. itE~EN! SPORÚ 

16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou vyslovně neupravené se lfdí OZ 
a dalšími příslušným i obecně závaznými právními předpisy. 

16.2 Smluvní strany se zavazují vYVinout maximální úsilí k odstranění vz~jemných sport:l 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlowou, včetně sporu o jej i 
výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve sm írně prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

16.3 Nebude-li sporná zá ležitost vyřešena do 30 dnů od započetí lešení dle článku 16.2 
Smlouvy, smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný obecný 
soud české republiky. 

17. ZÁV~REČNÁ IJSTA.NOVENI 

17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti jejfm zveř~jněnim v registru smluv. 

17.2 Smluvní strany výslovn~ sjednávají, že uveřejněni Smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvlá~tních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smlw a o registru smluv (zákon o regist ru smluv), ve znění 
pozdějších pledpisu zajistf Objednatel. 

17.3 Poskytovatel nenf oprávněn postoupit peněžité nároky vuči Objednateli na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ani bez takového souhlasu 
jednostranně započíst své pohledávky za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto 
Smlouvou. 

17.4 Poskytovatel ke dni podpisu Smlouvy neprovádí podnikatelskou a obchodní činnost 
dle čl. 111 stanov Poskytovatele schválených Radou Objednatele dne 26. B. 2016. 
Poskytovatel se zavazuje se, že pokud by tak v budoucnu chtěl činit, bude 
s dostatečným předstihem informovat Objednatele v přlpadě, že bez ohledu na 
faktický záměr tohoto zahájení vyjde najevo povinnost aplikace podmfnek rozhodnutí 
Evropské komise (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použiti ll. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungovaní Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávad platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikum pověfeným poskytováním služeb 
obecného hospodáfského zájmu (dale jen .Rozhodnuti"), pflčemž smluvní strany se 
zavazují učinit ve~keré kroky, včetně uzavření potřebného dodatku ke Smlouvě, a to 
tak, aby byly naplněny podmínky Rozhodnutí. 

17.5 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva (včetně jejích případných 
dodatků nebo v podobě konsolidovaného znění} byla vedena v Centrální evidenci 
smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přfstupná, a která obsahuje údaje 
o smluvnfch stranách, předmětu smlouvy, čísel né označe nf Smlouvy a datum jejího 
podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném 
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rolsahu uvefejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Smluvní strany 
prohlašuji, že skute~nosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

17.6 Ukáže-li se jakékoli ustanovení Smlouvy Mplatným nebo nevymahatelným, pak se to 
nedotýká ostatních ~ástí Smlouvy, ledaže kogemni ustanovení právních předpisů 
stanoví jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení 
platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu 
neplatnému nebo nevymahatelnému. a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna 
strana pfedloži druh~ straně návrh takov~ho ustanoveni. 

17.7 Nedilnou součást Smlouvy tvoři tato příloha: 

Přfloha č. 1 Specifikace služby datově platformy 

17.8 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve 4 stejnopisech, 
z nichž Objednatel obdržl 3 a Poskytovateli stejnopis. 

17.9 Tato Smlouva byla schválena Radou hlavního města Prahy usnesením č. 1823 ze dne 
15. 8. 2017 nadpoloviční většinou hlasů členť1 Rady hlavnlho města Prahy. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k nf p~ipojujf svoje podpisy. 

Objednatel 
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Poskytovatel 

v Praze dne 

odboru Michal Fišer, MBA, předseda představenstva 
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