
T-SOFT a.s.

Sídlo: U Zásobní zahrady 2S52/1a, Praha 3 —Žižkov, 130 00

Zastoupená: lng. Jaroslavem Pejčochem, předsedou představenstva

Ve věcech technického plnění: Ing. Monika Kudrlová

IČO: 40766314

DIČ: CZ40766314

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovltel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")

PREAMBULE

Objednatel prohlašuje, že:

o je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a

— splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a

řádně plnit závazky v ní obsažené.

O

Zhotovitel prohlašuje, že:

o je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu,

o splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a

řádně plnit závazky v ní obsažené, a

o ke dnl uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje

objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

Objednatel dne 20. 10. 2017 zahájil veřejnou zakázku s názvem „Prováděcí projekt modernizace ISKŘ hl. m.

Prahy" (dále jen „Veřejná zakázka") dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu

s platnými a účinnými ustanovením ZZVZ.

operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělnická 21

zastoupená: Michalem

Ing. Luďke

Ve věcech technického plnění: lng. Ondřej R

IČO: 027 95 231

DIČ: CZ02795281

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

(dále jen „0bjednatel" nebo „5poIečnost")
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PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje objednateli na svůj náklad a nebezpečí zpracovat prováděcího

projektu modernizace Informačního systému krizového řízení hl. m. Prahy (dálejen ISKŘ, HMP), a to za

podmínek touto Smlouvou dále stanovených (dále je „DíIo") a objednatel se zavazuje Dílo převzít a

zaplatit Zhotoviteii sjednanou cenu za Dílo.

Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli a třetím stranám (budoucímu dodavateli ISKŘ na

základě prováděcího projektu) součinnost, tj. poradenské a jiné služby, a to v souvislosti s analytickým

vývojem ISKŘ ve stanoveném rozsahu (dále jen „Dílčí díla") a objednatel se zavazuje tato dílčí díla či

služby akceptovat a zaplatit Zhotoviteii za ně sjednanou cenu.

PODMÍNKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede Dílo a s

potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba. Zhotovitel bude při

plnění povinností dle této Smlouvy postupovat vsouladu stouto Smlouvou a příslušnými právními

předpisy, které se k provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

K dosažení účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace

a nezbytnou součinnost.

Dilo bude provedeno a předáno nejpozději do 8. 3. 2018
.
Tento termín může být přiměřeně prodloužen

v případě prodlení poskytnutí řádné součinnosti ze strany objednatele nebo v důsledku vyšší moci.

Další činnost (dílčí díla) dle odst. 1.2 čl. 1 této Smlouvy bude plněna na výzvu objednatele, a to na základě

dílčích písemných objednávek, a to po předání a převzetí Díla, to vše vrozsahu max. 100 člověkodní

(dále jen jako „MD"), kdy za 1 MD se považuje činnost 1 osoby v rozsahu 8 hodin/1 den. objednatel si

vyhrazuje právo nevyčerpat stanovený maximální počet MD.

Místo plnění: území hlavního města Prahy.

objednatel je povinen předat Zhotoviteii podklady, materiály či informace nezbytné k řádnému

provedení Díla bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti této Smlouvy. Veškeré podklady se

objednatel zavazuje předat Zhotoviteii primárně v elektronické podobě. Pokud v průběhu provádění

Díla Zhotovitel zjistí potřebu poskytnutí dalších podkladů nutných k řádnému provedení Díla, informuje
o tom neprodleně objednatele. objednatel se zavazuje dodatečné podklady poskytnout ve lhůtě

přiměřené povaze dožadovaného podkladu a dohodnuté se zhotovitelem. Zhotovitel nese odpovědnost

za škodu na podkladech a věcech předaných objednatelem k provedení Díla, a to až do předání Díla; po

tuto dobu vlastníkem podkladů nadále zůstává objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit samostatně a na své náklady ostatní podklady a materiály nutné k realizaci

Díla. objednatel se zavazuje poskytovat součinnost při zajištění těchto podkladů a materiálů.

Projektová dokumentace musí zohledňovat a dodržovat následující procesní postupy, věcné a formální

náležitosti:

1. Analýza výchozího stavu

Dotčené subjekty, jejich procesy a služby, které mají vztah k ISKŘ.

Analýza procesů a služeb, které mají být pokryty modernizovaným ISKŘ.

Analýza pokrytí procesů a služeb ve stávajícím ISKŘ.

Analýza stavu infrastruktury a technologie ISKŘ

Analýzy stavu integrací ISKŘ a připravenosti integrovaných systémů a datových zdrojů k

integraci a související podmínky využití

2. Detailní návrh řešení:

a. Návrh architektury (produkční, testovací/školicí i záložní prostředí)

b. Návrh designu systému (služby, rozložení uživatelského rozhraní, databáze apod.)
Návrh integrací na jiné informační systémy a datové zdroje

599-957?
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Návrh infrastruktury pro navrhovaný informační systém.

Dopady do stávajících procesů v oblasti krizového řízení a bezpečnosti.

3. organizační zajištění dodávek:

Stručný popis předmětu plnění a jeho rozsahu

Harmonogram a organizace dodávky

Požadavky na služby: školení, datové práce, naplnění daty, migrace, odborné konzultace,

podpora zavedení, zkušební provoz

Servisní služby v produktivním provozu, rozšířená podpora v produktivním provozu

4.

5.

Analýza rizik- rizika realizace návrhu řešení a opatření projejich projevům.

Připravenost HMP — součinnost a další podmínky, které budou vyžadovány v rámci

připravenosti HMP na dodání a zavedení modernizovaného ISKŘ.

oblasti (procesy a služby) neřešené službami informačního systému včetně

odůvodnění.

Využití technologií již využívaných ze strany hl. m. Prahou, případně otevřených a

široce využívaných technologií.

Prováděcí projekt bude součástí budoucí zadávací dokumentace na vývoj ISKŘ HMP.

Na jeho základě bude možné ocenit budoucími účastníky vývoj a implementaci ISKŘ

HMP a bude plnohodnotným podkladem pro vývoj systému třetí stranou.

Do ISKŘ jsou zapojeny zejména následující subjekty, se kterými bude zhotovitel na

pokyn objednatele koordinovat svou činnost:

o KoPiS KZS — Krajské operační středisko HZS

o OPIS PČR SHMF — operační středisko Policie ČR

o ZOS ZZS HMP - operační středisko ZZS HMP

o COS MP HMP —operační středisko MP HMP

o další operační a řídící střediska organizací HMP — TSK, DF, Správy služeb a dalších.

Výstupem Díla je dokument obsahující všechna zjištění, výstupy a doporučení na základě postupů a

náležitostí dle odst. 2.8 tohoto článku Smlouvy, a to ve třech (3) písemných vyhotoveních s podpisem
zhotovitele a dále v elektronické podobě na nosiči dat. Dílčími díly budou výstupy, v ústní či písemné

podobě, na základě jednotlivých objednávek objednatele.

PŘEDÁNÍA vitevzní DÍLA

Mezi objednatelem a zhotovitelem dojde k předání a převzetí Díla. o předání a převzetí Díla bude mezi

smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech

(3) stejnopisech, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení objednatel.

Nedílnou součástí předávacího protokolu budou:

Identifikační údaje smluvních stran;

Popis Díla, jež je předmětem předání a převzetí;

Prohlášení objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá;

Popis případných vad Díla spolu se lhůtaml pro jejich odstranění a důsledky nepřevzetí Díla;

Datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla;

Podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany;

Datum podpisu Protokolu je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Bez doložení shora uvedených dokladů nelze Dílo dle této Smlouvy předat.

Nebezpečí vzniku škody na předaném Díle přechází na objednatele po úplném předání a převzetí Díla,

tzn. dnem podpisu předávacího protokolu. Tato skutečnost přitom nezbavuje zhotovitele odpovědnosti

za škody vzniklé v důsledku případných budoucích vad Díla. Do doby úplného předání a převzetí Díla

nese nebezpečí vzniku škody na díle Zhotovitel.
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4.5

4.7

4.8

Jednotlivá Dílčí díla bud
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CENA A PLATEBNÍ PODMÍN

Cena za dodání Díla je sje

českých bez DPH. zhotoví

zákonem č. 235/2004 Sb.,

to ke dni uskutečnění zdani

(slovy: čtyřitisícepětset kor

výši stanovené v souladu s

předpisů, (dále jen „ZDPH' ,
a to e ni us utecnen z anite ne o pln n d le jen „DUZP".

rozumí den, vněmž je objednatelem odsouhlasen měsíční výkaz provedených prací.

účtovatelnou jednotkou je 0,5 MD.Veškeré ceny die této Smlouvy jsou stanoveny jako

a nepřekročitelné a obsahují veškeré nutné náklady k řádnému provedení Díla včetn

souvisejících. Ceny jsou stanoveny s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoj kurz

měny k zahraničním měnám. zhotovitel bere na vědomí, že objednatel neposkytuje zálohy na cen

Cena Díla bude objednatelem hrazena bankovním převodem na bankovní účet zhotovite n za

daňového dokladu vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, to nej

po protokolárním předání a převzetí Díla dle odst. 3.1 této Smlouvy. Protokol o předání pr vzetí

či měsíční výkaz provedených prací tvoří nedílnou součást daňového dokladu.

Splatnost daňového dokladu dle teto Smlouvy se sjednává na třicet (30) dnů od n doruč

objednateIi.Nebude Ii daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude ah vat úd

chybné, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě bez jeho úhrady, ani e tm dost

do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná bě t novu ode d

doručení opraveného daňového dokladu.

Uhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí cien, kdy byla finanční částka odepsána z bankovního

účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou objednatelem hrazeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví

této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený ve faktuře je jeho účtem, který je

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. š 96 zákona o DPH.

zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se

zákonem o DPH. Dojde-ll během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje

se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem

k tomu, že dle ust. 5 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění

za nezaplacenou daň z tohoto plnení, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti

bezhotovostním převodem na jlný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny Díla pouze

ou poskytována na základě dílčích objednávek učiněných na e-mail:

které musí obsahovat alespoň následující údaje:

ersonální a jiný rozsah Dílčího díla,

zných lhůt a termínů pro zhotovení Dílčího díla.

ednatelem zaslanou objednávku akceptovat či odmítnoutve lhůtě nejpozději

dne jejího doručení zhotoviteli, a to na e-mailovou adresu objednatele, ze

a učiněna.

u předávána vtermínech stanovených dílčími objednávkami. Tyto termíny

rodlouženy v případě prodlení poskytnutí řádné součinnosti ze strany

ledku vyšší moci. Dokladem o plnění jednotlivých Dílčích děl budou
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6.2

6.3

7.3

7.4

na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. 5 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet

zhotovitele, na který zhotovitel požaduje provést úhradu ceny Díla, není zveřejněným účtem, není

objednatel povinen úhradu ceny Díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení
se zaplacením ceny Díla na straně objednatele.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu š 1765 odst. 2 o.z.

OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

Zachování důvěrnosti informací mezi smluvními stranami je ustanoveno dílčí Smlouvou o zachování

důvěrnosti informací, která tovří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2 a která bude

smluvními stranami uzavřena nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

OPRÁVNĚNÉ osoav SMLUVNÍCH STRAN

Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně, prostřednictvím

následujících oprávněných osob:

oprávněné osoby, které budou objednatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a příjmení Telefon E-mail

oprávněné osoby, které budou zhotovitele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a příjmení Telefon E-mail

změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti

uzavírání dodatku ke Smlouvě.

Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní

straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo veiektronické podobě na e-mailovou

adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Dodavatel povinen odesílat

objednateli na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

SMLUVNÍ POKUTY A oppověonosr ZA ŠKODU

V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla dle odst. 2.3 této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH dle odst. 4.1 Smlouvy, a to za každý i

započatý den prodlení.

Smluvní pokutu dle tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit nezávisle na tom, zda a vjaké

výši vznikne objednateli škoda. zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu

škody vzniklé porušením povinností zhotovitele z této Smlouvy.

Při prodlení súhradou ceny dle Smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok

z prodlení.

Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě patnáct (30) kalendářních dnů po doručení výzvy k jejích

zaplacení.
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8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.

10.1

10.2

10.3

11.

11.1

11.2

Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou

aoprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této Smlouvy

pro objednatele.

PRÁVO x UŽITÍ AUTORSKÉHO ním

zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva Dílo užít licenci, a to dnem jeho

předání podle této Smlouvy. Tato licence je neomezená co do množství, rozsahu, času a území a

Zhotovitel ji poskytuje jako licenci nevýhradní a na dobu neurčitou. Licenční odměna je již započtena

v ceně dle čl. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá objednateli za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za to, že užitím

Díla nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání.

objednateli plynou z odpovědnosti zhotovitele za vady Díla nároky na:

9.2.1 odstranění vady opravou;

9.2.2 přiměřenou slevu z ceny Díla, jestliže je vada neodstranitelná.

Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě za jakýchkoli okolností náleží objednateli.

zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé zaviněním objednatele nebo třetích osob.

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím nevhodných pokynů

objednatele.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn Díla

provedených objednatelem nebo třetí osobou.

UKONČENÍ SMLOUVY

objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy

zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy objednatelem se považuje prodlení s předáním díla o více

než pět (5) dnů.

odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli do pěti (5) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy veškeré

informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty objednatelem nebo

třetími osobami, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

zhotovitel je na základě š 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou

spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále

zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost. zhotovitel bere na vědomí

povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jinými obecně závaznými normami, a to

způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.



11.3 Zhotovitel je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu pouze

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Ustanovení š 1879 o.z. se nepoužije.

11.4 Vyžaduje-li tato Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato

není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).

11.5 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní

vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. vpřípadě, že by jakékoli

ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit

jednání avco možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů

obsažených vtakovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti

pozbyla.

11.6 Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel a

objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinností

Smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv die zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

ve znění pozdějších předpisů, a uzavírá se na dobu určitou do doby splnění Díla, nejpozději však do

31.12.2018, nestanoví-li pozdější ujednání stran jinak, nejpozději však do vyčerpáni 100 MD.

11.8 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně vpodobě dodatku ke smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak,

přičemž smluvní strany výslovně vylučujíjiné způsoby či formy změny této Smlouvy. za písemnou formu

se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail,

fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy

kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

11.9 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

11.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 —Smlouva o zachování důvěrnosti informací

11.12 Na důkaz toho, že smluvní strany sobsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se kjejímu

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podlejejich svobodné a vážné

vůle.

Příloha č. 1 Smlouvy



T-SOFT a.s.

Sídlo: U Zásobní zahrady 2552/la, Praha 3 - Žižkov, 130 00

zastoupená: ing. Jaroslavem Pejčochem, předsedou představenstva

Ve věcech technického plnění: ing. Monika Kudriová

ičo: 40766314

DIČ: CZ40766314

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15233

(dále jen „Partner") na straně druhé.

Preambule

Společnost trvale dbá na ochranu svého obchodního tajemství a veškerých dalších důvěrných informací, přičemž

představenstvo Společnosti není oprávněno poskytnout jakékoli informace tvořící součást jejího obchodního

tajemství nebo jinak významné důvěrné informace bez náležitého účelu a bez zajištění ochrany důvěrnosti

takových informací.

1. Definice

operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělníck

zastoupená: Michale

Ing. Lud'k

Ve věcech technického plnění: ing. ondře

IČO: 027 95 231

DIČ: CZ02795281

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

(dále jen „Společnost") na straně jedné

SMLOUVA o ZACHOVÁNÍ DÚVĚRNOSTI INFORMACÍ

Níže uvedeného dne uzavřely následující smluvní strany tuto Smlouvu o zachování důvěrnosti informací:

á 213/12, Praha 7- Holešovice, 170 00

rn Fišerem, MBA, předsedou představenstva

em Štefflem, členem představenstva

j Rulík



Pro účely této smlouvy budou používané pojmy vykládány následovně:

1.1

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

"informace" znamená veškeré informace týkající se Společnosti, podnikatelské činnosti Společnosti,

jejího majetku, nepodnikatelských činností, zaměstnanců, klientů, dodavatelů a dalších smluvních stran

v písemné či jakékoli jiné podobě (včetně dat v elektronické podobě), které byly po uzavření této

smlouvy poskytnuty Partnerovi, a to at' přímo či nepřímo Společností nebo jejími právními, finančními či

jinými poradci, členy jejích orgánů, zaměstnanci nebo zástupci, a to vsouvislosti se zakázkou na

zpracování prováděcího projektu na modernizaci informačního systému krizového řízení a bezpečnosti

na území hl. m. Prahy.

„Poskytnutím informace" se rozumí mimo jiné, nikoli však výlučně, poskytnutí informací:

písemně nebo elektronicky, telefonicky, telegraficky,
formou dodávky výrobků či komponent či služeb,
obeznámením o způsobu přístupu k informacím,

ústně nebo vizuální prezentací,

pokud se s nimi příslušná smluvní strana seznámila nebo měla možnost seznámit, ať vjakékoliv

formě/podobě.

P?i-PFS"
Za „Partnera" dle této smlouvyjsou dále považováni i všichni zaměstnanci Partnera, kteří přišli při plnění

smluvních povinností do kontaktu s informacemi dle odst. 1.1 tohoto článku, dále jmenovitě uvedení

v příloze č. 1 k této smlouvě.

za důvěrné se považují jakékoliv informace poskytnuté Společností Partnerovi, pokud Společnost tuto

informaci označí za důvěrnou. za důvěrnou informaci se vždy považuje informace, která je součástí

obchodního tajemství, know-how, informace o cenách a informace, u níž nakládání s ní je omezeno

příslušnými právními předpisy (například ochrana osobních údajů).

za důvěrné se nepovažují informace, jež jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením

této smlouvy ze strany Partnera, nebo kteréjiž byly Partnerovi známy bez jakýchkoli omezení před tím,

než ji obdržel od Společnosti, což může Partner prokázat, nebo které je Partner povinen zveřejnit dle

zákona nebo na příkaz soudu nebo jiného státního orgánu, přičemž o takovém požadovaném zveřejnění

je Partner povinen Společnost bez zbytečného odkladu informovat, nebo informace, které ke dni

zpřístupnění již Partner vlastní, nebo jsou Partnerem nezávisle vyvinuty.

Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že převzetí jakýchkoli informací bude ze strany Partnera na

žádost Společnosti potvrzeno podepsáním příslušného předávacího protokolu.

Společnost výslovně prohlašuje a Partner bere na vědomí, že informace představují součást obchodního

tajemství Společnosti ve smyslu ustanovení š 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění

Povinnosti zachovávání důvěrnosti Informací

Partner se zavazuje, že bude zachovávat důvěrnost veškerých informací a že je nevyužije k jinému účelu

než pro činnosti související sjeho aktivitou vztahující se ke Společnosti vrámci jejich obchodního či

jiného vztahu. Partner se rovněž zavazuje, že neposkytne informace jakékoli třetí osobě ani nezveřejní

žádné informace bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Partner se zavazuje, že nevyužije

informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch někoho jiného. Partner je dále povinen zamezit přístupu

třetích osob k informacím Společnosti.

Na písemnou žádost Společnosti učiněnou kdykoli je Partner povinen vrátit Společností neprodleně

všechny materiály (aťjiž v písemné, elektronické či jiné podobě), které mu byly poskytnuty v souvislosti

s předmětnou zakázkou. Partner se zavazuje doručit Společnosti bez zbytečného odkladu od doručení

její žádosti řádně podepsané písemné potvrzení, že všechny takové materiály byly vráceny Společnosti.

Partner tímto bere na vědomí a uznává, že porušení důvěrnosti Informací může Společnosti

způsobit značnou škodu. Vedle práva požadovat případně náhradu způsobené škody vplné výši je

Společnost rovněž oprávněna uplatnit jakékoli další nároky z porušení důvěrnosti vyplývající z právních

předpisů.



souhlasí stím, aby tato smlouva byla uveřejněna zejména na webových

a v registru smluv, které jsou veřejně přístupné a které obsahují mimo

ranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum podpisu a znění

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

novení 9504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a

tí a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Povinnost zachování

o zůstává v ostatních bodech nedotčena.

v uplatnění jakéhokoli práva nebo nároku upraveného touto smlouvou nebo

stavuje vzdání se tohoto práva nebo nároku.

de vykládána v souladu s právem České republiky. Smluvní strany ujednávají,

é vsouvislosti stouto smlouvou budou skonečnou platností rozhodnutý

érepubliky.

nosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a

u v délce trvání deseti let po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo na zpracování

otovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Tato

něna nebo doplněna pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

smlouvy tvoří její Příloha č. 1 NDA —jmenovitý seznam zaměstnanců Partnera.

T-SOFT a.s.

3. Sankce

3.1. za porušení povinností podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní

strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty.

3.2. Výše smluvní pokutyje stanovena na 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za každý jednotlivý

prokázaný případ porušení povinností.

3.3. Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá smluvní

strana povinna uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručenívýzvy k úhradě smluvní

pokuty. V případě pochybností se má výzva za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany výslovně

stránkách

jiné údaje o smluvních st

smlouvy. Smluvní strany

tajemství ve smyslu usta

udělují svolení kjejich uži

důvěrnosti informací tímt

4.2. Neuplatnění nebo odklad

právními předpisy nepřed

4.3. Tato smlouva se řídí a bu

že veškeré spory vznikl

příslušným soudem Česk

4.4. Tato smlouva nabývá plat

uzavírá se na dobu určito

analýzy, jejíž je přílohou.

4.5. Tato smlouva byla vyh

smlouva může být změ

4.6. Nedílnou součást této

Příloha č. 1 NDA —jmenovitý seznam zaměstnanců partnera

operátor ICT, a.s.
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