Číslo Smlouvy MF

18/070/0006

Toto číslo uvádějte při fakturaci

SMLOUVA
„Úprava SW CEDR MF - Centrální evidence dotací z rozpočtu Modul EHP a NF“
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZoZVZ“), jako zakázka malého rozsahu č.j. MF-8159/2018/70-1,
Evidenční číslo: 7005/013/2018

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: xzeaauv
Za niž jedná: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70
dále jen:
„Objednatel“
a
ASD Software, s.r.o.
Sídlo: Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 7973
IČO: 62363930
DIČ: CZ62363930
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: mjpcc37
Zastoupena: Ing. Petrem Poláchem, jednatelem společnosti
dále jen:
„Zhotovitel“
Objednatel a Zhotovitel jednotlivě též jako „Smluvní strana“ a společně dále též jako „Smluvní strany")

Čl. 1 – Účel Smlouvy
Účelem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran při realizaci veřejné
zakázky „Úprava SW CEDR MF - Centrální evidence dotací z rozpočtu - Modul EHP a NF
(dále jen „Modul EHP a NF“). Postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv k Modulu
EHP a NF, úprava funkcionalit o automatickou aktualizaci dat ze základních registrů,
customizace, navržení aktivit plnění pro dosažení souladu s eIDAS a GDPR.

Čl. 2 - Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je
a) závazek Zhotovitele vyhotovit dále specifikované analytické dokumenty a provést řádně
a včas úpravu a zprovoznění Modulu EHP a NF a závazek Zhotovitele postoupit na
Objednatele oprávnění k výkonu majetkových práv k Modulu EHP a NF, a to dle
podmínek stanovených v této Smlouvě
(společně dále jen „Předmět plnění“);
b) závazku Objednatele řádně a včas zhotovený Předmět plnění převzít a zaplatit
Zhotoviteli Cenu dle čl. 3 Smlouvy.
2. Předmět plnění spočívá v závazku Zhotovitele:
2.1. Dodat odpovídající analytické dokumenty a doporučení:
- Analýzu procesů na základě dat ze zpracování programů FM2
- Analýza poskytované technické podpory a návrh optimalizačních opatření
- Navržení aktivit plnění pro dosažení souladu s eIDAS pro Modul EHP a
NF
- Navržení aktivit plnění pro dosažení souladu s GDPR
2.2. Upravit Modul EHP a NF - rozšířit funkcionalitu o automatickou aktualizaci dat ze
základních registrů.
2.3. Dodat a nainstalovat upravený Modul EHP a NF (dále též „Dodání a instalace
Modulu EHP a NF“) do testovacího a produkčního prostředí (všechna 2 prostředí dále
společně též „Prostředí“). Součástí Dodání a instalace Modulu EHP a NF je rovněž
dodání a instalace zdrojového kódu Modulu EHP a NF (vyjímaje použitých SW
specifikovaných v Příloze č. 3 - Přehled využitého Proprietárního software,
Opensource software a software, u něhož jsou licenční podmínky sjednány odlišně od
čl. 5 Smlouvy) a konfiguračních kódů všech Prostředí (s aktuálním popisem
a schématy). Součástí Dodání a instalace Modulu EHP a NF je poskytnutí příslušných
licencí dle čl. 5 Smlouvy a rovněž dodání veškeré příslušné dokumentace, která bude
v souladu s požadavky vyhl. č. 529/2006 Sb., obsahující zejména, nikoliv však
výlučně:
 uživatelské příručky k aplikační části Modulu EHP a NF;
 procesní dokumentace (včetně detailních popisů procesů);
 popis IT infrastruktury Objednatele - technologické infrastruktury včetně popisu a
nastavení virtuálního prostředí;
 popis uceleného modelu Modulu EPH a NF (logický doménový model, detailní
datový model, hierarchický komponentní model, apod.),
 administrátorské (systémové) příručky k aplikační části Modulu EHP a NF;
 příručky pro správce prostředí a infrastruktury včetně technických podmínek
provozu a instalace Modulu EHP a NF;
 příručky pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé externí
informační systémy;
 havarijní plány;
 plány zálohování a obnovy v jednotlivých Prostředích;
 bezpečnostní směrnice Modulu EHP a NF v jednotlivých Prostředích;
 bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému;
 dokumentace týkající se oblasti bezpečnostních politik, která je definována
Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti;
 plán ukončení (tj. způsob předání IS jinému dodavateli, popř. ukončení provozu a
rozvoje Modulu EHP a NF;
 seznam platných administrátorských účtů ke spravovaným systémům, operačním
systémům, databázím, a platných hesel k nim a seznam platných servisních účtů

pro běh procesů, jobů atd. a hesel k management rozhraní jednotlivých komponent
a zařízení;
 seznam platných uživatelských účtů za všechna prostředí;
 seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně popisu a
podrobného postupu pro jejich obnovu;
 aktuální a úplnou verzi Configuration management database;
 popis současného stavu Monitoringu a dohledů včetně popisu Monitoringu
Modulu EHP a NF;
 aktuální SQL skript pro založení databáze a obsah číselníků;
 aktuální seznam standardních provozních úkonů pro údržbu IT infrastruktury
Objednatele a Modulu EHP a NF;
(dále též „Předání dokumentace“).
2.4. Zajistit Školení pro vyhotovování statistik nad daty Modulu EHP a NF.
3. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produktů, podmínkám stanoveným platnými právními předpisy, a musí svou
technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpečnosti
a provozu informačních a komunikačních technologií a Zhotovitel se zavazuje provést
Předmět plnění s odbornou péčí.
4. Podrobná specifikace požadavků podle odstavce 2.1 až 2.4 tohoto článku Smlouvy je
uvedena v příloze č. 1 Smlouvy a je nedílnou součástí Smlouvy.

Čl. 3 - Cena Předmětu plnění
1. Celková cena za Předmět plnění (dále jen „Cena“) bez DPH je sjednána dohodou
Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
a tato Cena je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady spojené
s provedením Předmětu plnění, včetně nákladů souvisejících s případnými celními
poplatky, dopravou do místa předání apod.
2. Cena činí: 1 970 000,- Kč zvýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty platné
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem daně
z přidané hodnoty. Ke dni uzavření Smlouvy je struktura Ceny následující:
Cena za celé období trvání Smlouvy činí:
bez DPH
1 970 000,- Kč,
slovy (jeden milión devět set sedmdesát tisíc korun českých),
DPH
413 700,- Kč,
slovy (čtyři sta třináct tisíc sedm set korun českých),
včetně 21 %DPH 2 383 700,- Kč,
slovy (dva milióny tři sta osmdesát tři tisíc sedm set korun českých).
3. Cena bude Objednatelem uhrazena na základě 3 faktur
následovně:
a. za Předmět plnění uvedený v čl. 2 odst. 2.1 ve výši
b. za Předmět plnění uvedený čl. 2 odst. 2.2, 2.3 ve výši
c. za Předmět plnění uvedený čl. 2 odst. 2.4 ve výši

vystavených Zhotovitelem
700 000,- Kč bez DPH,
1 240 000,- Kč bez DPH,
30 000,- Kč bez DPH.

4. Bližší specifikace Ceny je uvedena v Příloze č. 4 Kalkulace Předmětu plnění, která tvoří
nedílnou součást Smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Cenu nejdříve po podpisu Akceptačního protokolu
a v případě, že z jeho obsahu vyplývá existence vad, pak až po protokolárním odstranění

všech vad.
6. Vystavená Faktura musí obsahovat:
a) Přesné určení provedené úpravy;
b) číslo Smlouvy MF uvedené v rámečku v záhlaví, které slouží jako identifikátor platby;
c) úplné bankovní spojení Zhotovitele shodné s bankovním spojením podle této
Smlouvy;
d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů;
e) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského
zákoníku;
f) přílohu Faktury tvoří kopie Akceptačního protokolu a v případě, že z něj vyplývá
existence vad Předmětu plnění, pak také kopie dokladu o odstranění vad (nový
Akceptační protokol nebo Protokol o odstranění vad).
7. Řádně vystavená Faktura je splatná do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení
Objednateli.
8. Zhotovitel bude doručovat faktury v listinné nebo elektronické podobě na adresu
Objednatele: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, P. O. BOX 77,
podatelna@mfcr.cz, ID datové schránky: xzeaauv.
9. Objednatel má právo Zhotoviteli Fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti, aniž by
došlo k prodlení s její úhradou, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti podle odst. 6
tohoto článku Smlouvy nebo na faktuře budou uvedeny nesprávné údaje či bude chybět
některá z příloh. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne
doručení opravené Faktury Objednateli.
10. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli změnu bankovních údajů,
popř. změnu jiných kontaktních údajů, týkajících se Zhotovitele, přičemž oznámení
takové změny musí být podepsáno statutárním orgánem Zhotovitele a je účinné od
okamžiku doručení Objednateli.
12. Poslední faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce
proplacena, musí být doručena Objednateli nejpozději do 15. prosince příslušného
kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po tomto datu mohou být uhrazeny až po
donastavení všech rozpočtových prostředků ve státní pokladně a lhůta splatnosti u nich
začíná běžet až od 1. 2. následujícího kalendářního roku. Zhotovitel bere tuto skutečnost
na vědomí a souhlasí, že Objednatel není v takových případech v prodlení.

Čl. 4 - Doba, místo a způsob předání Předmětu plnění
1. Předání Předmětu plnění proběhne na základě akceptačního řízení, jehož účelem je
zjištění, zda Předmět plnění odpovídá rozsahem a funkcemi podmínkám sjednaným v této
Smlouvě, a tedy zda je bez vad či jakými vadami a jinými nedostatky trpí. Akceptační
řízení se skládá z následujících základních fází: 1. instalace Předmětu plnění (dále jen
„Instalace“), 2. kontrola funkčnosti testováním Objednatelem a projednání případných
výtek a připomínek, 3. sepsání akceptačního protokolu (dále jen „Akceptační protokol“),
Vzor akceptačního protokolu tvoří přílohu č. 2C této Smlouvy. Průběh akceptačního
řízení je detailně popsán níže.

2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Předmět plnění k nejpozději do:
a. Předmět plnění uvedený v čl. 2 odst. 2.1
do 31. 8. 2018
b. za Předmět plnění uvedený čl. 2 odst. 2.2, 2.3
do 30. 9. 2018
c. za Předmět plnění uvedený čl. 2 odst. 2.4
do 31. 7. 2018
3. Místem předání a provedení Předmětu plnění je budova Ministerstva financí, nacházející
se na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1, nedohodnou-li se Smluvní strany v průběhu
realizace Předmětu plnění jinak (dále jen „Místo předání“).
4. Zhotovitel se zavazuje informovat e-mailem Objednavatele nejméně 3 pracovní dny
předem o termínu dodání části Předmětu plnění k akceptačnímu řízení o připravenosti
k předání. Vzor Protokolu o předání dílčího plnění díla k akceptaci tvoří přílohu č. 2A
této Smlouvy. Akceptační řízení je zahájeno Instalací v Místě předání. Zhotovitel je
povinen nainstalovat Předmět plnění do testovacího prostředí, o čemž sepíše Objednatel
se Zhotovitelem Protokol o instalaci (dále jen „Protokol o instalaci“). Vzor Protokolu
o instalaci tvoří přílohu č. 2B této Smlouvy.
5. Datum a čas Instalace musí být stanoveny po projednání s Oprávněnou osobou
Objednatele tak, aby mezi doručením oznámení o připravenosti k předání a datem
Instalace uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.
6. Smluvní strany se tímto zavazují postupovat tak, aby celá délka akceptačního řízení
nepřesáhla 10 pracovních dní ode dne Instalace.
7. Objednatel se zavazuje Předmět plnění neprodleně po Instalaci zkontrolovat a případné
výtky a připomínky k Předmětu plnění neprodleně sdělit Zhotoviteli prostřednictvím emailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Zhotovitele tak,
aby mohly být mezi Smluvními stranami projednány v rámci lhůty dle předchozího
odstavce.
8. Nesdělí-li Objednatel žádné výtky a připomínky k Předmětu plnění ve lhůtě dle odst. 6,
tohoto článku Smlouvy má se za to, že Předmět plnění byl Zhotovitelem proveden řádně
a bez vad a Smluvní strany přistoupí k sepsání Akceptačního protokolu dle odst. 10
tohoto článku Smlouvy.
9. Sdělí-li Objednatel Zhotoviteli výtky a připomínky, Smluvní strany je projednají.
Výsledkem projednání je plná akceptace Předmětu plnění, akceptace Předmětu plnění
s výhradou, nebo neakceptace Předmětu plnění. Neshodnou-li se Smluvní strany na
výsledku projednání, stanoví výsledek Objednatel.
10. Nejpozději do dvou pracovních dnů od skončení lhůty dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy
sepíše Objednatel se Zhotovitelem Akceptační protokol (viz příloha č. 2C této Smlouvy).
Nedohodnou-li se Smluvní strany na datu a čase sepsání Akceptačního protokolu, určí je
Objednatel a sdělí je Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem. Objednatel i Zhotovitel jsou
povinni stvrdit obsah Akceptačního protokolu svým podpisem, případně elektronicky a
podepsán uznávaným elektronickým podpisem.
11. Bude-li Předmět plnění způsobilý sloužit svému účelu, bude tato skutečnost vyjádřena
v Akceptačním protokolu výrokem „Akceptováno“, přičemž v případě existence vad
Předmětu plnění bude tato skutečnost vyjádřena dovětkem „s výhradou“. Nebude-li
Předmět plnění způsobilý sloužit svému účelu, bude tato skutečnost vyjádřena
v Akceptačním protokolu výrokem „Neakceptováno“.
12. Je-li výsledkem projednání výrok „Akceptováno s výhradou“ nebo výrok
„Neakceptováno“, musí být součástí Akceptačního protokolu soupis vad Předmětu plnění

s uvedením, zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a zda vada brání či nebrání
užívání Předmětu plnění. V Akceptačním protokolu se v takovém případě uvede
Smluvními stranami odsouhlasený termín odstranění zjištěných vad Předmětu plnění,
případně jiné řešení (např. sleva z Ceny). Nebude-li termín mezi Smluvními stranami
dohodnut, činí lhůta k odstranění vad 30 dní od okamžiku podpisu Akceptačního
protokolu Objednatelem. Nesouhlasí-li Zhotovitel s uvedenými vadami, je povinen je
v Akceptačním protokolu rozporovat. Nerozporuje-li Zhotovitel vady v Akceptačním
protokolu, má se za to, že s existencí vad souhlasí. Odstranění vad uvedených
v Akceptačním protokolu bude potvrzeno Protokolem o odstranění vad, přičemž pro
odstranění těchto vad se uplatní ustanovení o akceptačním řízení obdobně. Tento odstavec
se uplatní i tehdy, je-li výsledkem projednání výrok „Neakceptováno“, avšak po uplynutí
lhůty k odstranění vad bude zahájeno nové akceptační řízení dle tohoto článku
a odstranění vad se tak nedokládá Protokolem o odstranění vad.
13. Všechny protokoly budou vyhotoveny vždy ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá
Smluvní strana jeden stejnopis.
14. Akceptační protokol bude obsahovat zejména označení Smluvních stran, identifikační
údaje Smlouvy, výrok „Akceptováno“/„Akceptováno s výhradou“/ „Neakceptováno“,
soupis vad dle odst. 11 tohoto článku Smlouvy, pokud nějaké jsou namítány, a podpisy
osob oprávněných jednat ve věci podpisu Akceptačního protokolu.
15. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni poskytnout si vzájemně veškerou součinnost
k řádnému předání a převzetí Předmětu plnění, a tedy i k projednání v rámci akceptačního
řízení dle tohoto článku Smlouvy.
16. Zhotovitel není v souladu s § 1968 Občanského zákoníku odpovědný za prodlení,
nemůže-li plnit v důsledku prodlení Objednatele.
17. V případě, že Předmět plnění bude způsobilý sloužit svému účelu dle odst. 11 tohoto
článku Smlouvy, Zhotovitel je povinen nainstalovat Předmět plnění do produkčního
prostředí, o čemž sepíše Objednatel se Zhotovitelem Protokol o instalaci (dále jen
„Protokol o instalaci“). Vzor Protokolu o instalaci tvoří přílohu č. 2B této Smlouvy.

Čl. 5 - Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a právo užití
1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem součástem
Předmětu plnění v rámci Smlouvy předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti
s Předmětem plnění přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušných
Akceptačních protokolů (bez výhrad).
2. Vzhledem k tomu, že součástí Předmětu plnění je i plnění, které může naplňovat znaky
autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále též
„Autorský zákon“), jsou k těmto částem Předmětu plnění poskytována příslušná oprávnění
za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy, resp. Objednatel je oprávněn
veškeré součásti Předmětu plnění považované za autorské dílo ve smyslu Autorského
zákona (dále též „Autorské dílo“ či „Autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 58 odst. 1 Autorského zákona postupuje
Objednateli oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k Autorským dílům a to od
okamžiku účinnosti tohoto postoupení, přičemž Zhotovitel postupuje Objednateli toto
oprávnění s účinností, která nastává vždy okamžikem předání příslušné části Předmětu
plnění, jehož je Autorské dílo součástí a toto oprávnění Objednatel získává jako dále

postupitelné (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se postoupení ve
stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční
přípravné materiály a veškeré uživatelské příručky). Objednateli tak od okamžiku
účinnosti postoupení dle tohoto odstavce Smlouvy náleží k Autorským dílům či jejich
jakékoli části právo výkonu majetkových práv autorských vztahujících se k Autorským
dílům. Objednatel je tak především oprávněn Autorská díla i jejich části bez dalšího sám
jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím
osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva Autorská díla a/nebo jejich část užít.
Objednatel je dále oprávněn jakoukoliv nehotovou anebo nedostatečně podrobnou část
Autorského díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5
Autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok na přiměřenou
dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 Autorského zákona. Objednatel je
oprávněn Autorská díla anebo jejich části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod
vlastním jménem. Poruší-li Zhotovitel povinnost postoupit výkon majetkových práv
autorských dle Smlouvy, příp. se v budoucnu prokáže, že této povinnosti v celém rozsahu
nedostál, a nedojde-li v důsledku toho k postoupení výkonu majetkových autorských práv,
má se za to, že Zhotovitel udělil Objednateli k těm částem Předmětu plnění, ke kterým
nebyl řádně postoupen výkon majetkových práv autorských dle Smlouvy, právo užití
(licenci) ke všem způsobům užití a to v následující specifikaci:
 licence výhradní a neomezená a to zejména ke splnění účelu Smlouvy (je-li
Autorským dílem počítačový program, vztahuje se tato licence ve stejném rozsahu na
Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné
materiály a veškeré uživatelské příručky);
 licence bez časového (udělená na dobu určitou v délce trvání majetkových práv
autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro
všechny způsoby užití;
 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti (Autorská díla) užít v původní nebo jinak
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení
s jiným dílem či prvky;
 licence je převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
 licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady
příslušných Autorských děl;
 Zhotovitel společně s licencí poskytuje Objednateli právo upravovat a/nebo překládat
příslušná Autorská díla, včetně práva Objednatele zadat vývoj a provedení těchto
úprav a/nebo překladů třetím osobám;
 licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je
zahrnut v ceně dle čl. 3 Smlouvy, a to s přihlédnutím k účelu licence a způsobu
a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu
rozsahu licence.
4. V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy je
Zhotovitel povinen nejpozději v rámci předání příslušné části Předmětu plnění předat
Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým
programem, a která je Objednateli poskytována na základě plnění dle této Smlouvy a dále
uzavřených smluv (Smlouva ASD č. SDI-2013-110-000003 č. MF-3302/002/2013 ze dne
12.4.2013 ve znění dodatku č. 1 MF-3302/068/2013 ze dne 25.6.2016; Smlouva ASD č.
SDI-2013-110-000019 č. MF-3302/124/2013 ze dne 10.12.2013; ve znění dodatku
č. 1 MF-3302/025/2014 ze dne 31.3.2014; Smlouva o úpravě software vývoj IS CEDRMF, modul EHP a Norské fondy č. MF-3302/011/2015 ze dne 30.6.2015; Smlouva o
úpravě software vývoj IS CEDR MF modul EHP a Norské fondy č. MF-9009/039/2016 ve
znění dodatku č.1 MF-9009/103/2016 ze dne 29.11.2017). Zdrojový kód musí být
spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve

správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to
včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Případné ověření bude prováděno za
přítomnosti zástupce Zhotovitele. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem předán
na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový
kód“ a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání
zdrojového kódu. Tento technický nosič dat bude využit pro ověření, popsané v tomto
odstavci této Smlouvy. O předání technického nosiče dat (CD) bude oběma Smluvními
stranami sepsán a podepsán protokol o předání zdrojového kódu. Vzor Předávacího
protokolu o předání zdrojových kódů tvoří přílohu č. 2D této Smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že zdrojový kód neposkytne třetím stranám do doby účinnosti
nového smluvního vztahu z připravované veřejné zakázky „Provoz a úpravy Modulu EHP
a NF“ nebo do doby skončení záruční lhůty uvedené v čl. 6 odst. 1 této Smlouvy dle toho,
která skutečnost nastane dříve.
6. Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 4 tohoto článku Smlouvy se použije i pro jakékoliv
opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části
Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění Smlouvy nebo
v rámci záručních oprav (dále též „Změna zdrojového kódu“). Dokumentace Změny
zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do
zdrojového kódu.
7. Součástí plnění dle Smlouvy může být tzv. proprietární software, u kterého Zhotovitel
nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy nebo to po
něm nelze spravedlivě požadovat, a to pouze za splnění některé z následujících podmínek:
a) jedná se o software, jenž je na trhu běžně dostupný (Zhotovitel toto musí prokázat
využíváním tohoto software min. u 5 svých zákazníků),
b) jedná se o software, u kterého Zhotovitel poskytne s ohledem na jeho (i)
marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost
a nahraditelnost v rámci Předmětu plnění bez nutnosti vynakládání výraznějších
prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj Předmětu plnění jinou osobou než
Zhotovitelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů
takovéhoto softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů
takovéhoto softwaru anebo proto, že případné nahrazení takovéhoto softwaru
nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele.
c) Zhotovitel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných
komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět
jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do
něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl
souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytování
zdrojových kódů se řídí odst. 4 až 6 tohoto článku Smlouvy.
(Dále též „Proprietární software“.)
V takovém případě postačí, aby Objednatel nabyl k Proprietárnímu software
nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem, na dobu neurčitou. Součástí
oprávnění podle předchozí věty musí být také právo Objednatele do Proprietárního
software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 7 písm. a),
písm. b) či písm. c) tohoto článku Smlouvy. Nelze-li toto na Zhotoviteli spravedlivě
požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 7 písm. a), písm. b) či písm.
c) tohoto článku Smlouvy, nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru
předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do
Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní
uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace. Zhotovitel je povinen
samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci

Předmětu plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního
software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů, a to v rámci
Přílohy č. 3 Licence - Přehled využitého Proprietárního software, Opensource
software a software, u něhož jsou licenční podmínky sjednány odlišně od čl. 5
Smlouvy.
8. Je-li součástí Předmětu plnění tzv. open source software, u kterého Zhotovitel nemůže
Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 3 až 6 tohoto článku Smlouvy nebo to po něm
nelze spravedlivě požadovat, je Zhotovitel povinen zajistit, aby se jednalo o open source
software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní
uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit.
Současně je Zhotovitel povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source
software užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód
jakékoliv části Předmětu plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem,
povinností jejího zveřejnění jakékoliv třetí straně.
9. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele
vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy, pokud nastalo po
okamžiku rozhodném pro udělení toho kterého práva.
10. Zhotovitel prohlašuje, že veškerý jím dodaný Předmět plnění bude prostý právních vad
a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní
autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého Předmětu plnění
nebo jeho části. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s Předmětem
plnění Zhotovitelem, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému
soudnímu zákazu či omezení užívání Předmětu plnění či jeho části, zavazuje se Zhotovitel
zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu
Předmětu plnění sjednanou dle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani
nároky Objednatele na náhradu škody.
11. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací
Předmětu plnění dle Smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně či jinak zajistit
možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem
Smlouvy.
12. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění
poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně dle
čl. 3 Smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy,
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Předmět plnění nebo jeho část užívat
řádně a nerušeně. V případě, že Zhotovitel nepřevede na Objednatele oprávnění k výkonu
majetkových práv k Předmětu plnění nebo jeho části v souladu s tímto článkem,
Objednateli vzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 Smlouvy. Jestliže se
jakékoliv prohlášení Zhotovitele v tomto článku Smlouvy, s výjimkou předchozí věty,
ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy,
jde o podstatné porušení Smlouvy a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu dle čl.
10 této Smlouvy.
14. Z důvodu toho, že Zhotovitel poskytuje Objednateli k Autorským dílům oprávnění dle
odst. 3 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel povinen v případě potřeby poskytnout
Zhotoviteli bezúplatně k Autorským dílům, ke kterým se vztahují oprávnění Objednatele
dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, příslušná autorskoprávní oprávnění k užití takových
Autorských děl Zhotovitelem a to v rozsahu potřebném pro účely řádného a včasného

plnění Předmětu plnění Zhotovitelem.
15. Povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 3 tohoto článku
Smlouvy se nevztahuje na SW uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy „Přehled využitého
Proprietárního software, Opensource software a software, u něhož jsou licenční podmínky
sjednány odlišně od čl. 5 Smlouvy“.

Čl. 6 - Záruka a práva z vadného plnění
1.

Zhotovitel poskytuje na Předmět plnění specifikovaný ve Smlouvě záruku v délce trvání
dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného Předmětu plnění Objednatelem
bez vad a nedodělků, případně ode dne protokolárního odstranění těchto vad v návaznosti
na akceptační řízení. Záruka a odpovědnost za vady trvá pouze za předpokladu,
že Objednatel neposkytne zdrojový kód třetím osobám.

2.

Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady Předmětu plnění do 10
pracovních dnů od prokazatelného nahlášení vady Objednatelem. Zhotovitel je povinen
vady odstranit opravou nebo opětovným provedením vadné části Předmětu plnění nebo
jiným způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele. Právo
Objednatele na slevu z Ceny tím není dotčeno. O odstranění vad sepíšou strany vždy
Protokol o odstranění vad, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

3.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Předmětu plnění ve lhůtě dle odst. 2
tohoto článku je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10
odst. 1 této Smlouvy.

4.

Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, je
Objednatel oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích
osob a odstupuje od uzavřené Smlouvy (aniž by tím došlo k porušení licenčních ujednání
dle této Smlouvy a aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odst. 1. tohoto článku Smlouvy)
a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
s odstraňováním vad.

5.

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
a) nevhodnými zásahy do Předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou
nad rámec úprav schválených Zhotovitelem.
b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí Předmětu
plnění či Modulu EHP a NF, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny
schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v Dokumentaci Předmětu plnění;
c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s Dokumentací
Předmětu plnění či Modulu EHP a NF
d) užitím Předmětu plnění, které je v rozporu s Dokumentací Předmětu plnění či
Modulu EHP a NF.

6.

Objednatel je oprávněn uplatnit vady Předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během
záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací Předmětu plnění nebo jeho části není
dotčeno právo Objednatele uplatňovat nároky z vad Předmětu plnění, které byly
zjistitelné, ale zjištěny v průběhu akceptace nebyly. Ustanovení § 2618 Občanského
zákoníku Smluvní strany vylučují.

7.

Pokud Objednatel nemůže Předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění.

Čl. 7 - Klasifikace závad Modulu EHP a NF, postup řešení závad,
způsob ohlášení závad, způsob odstranění
1. Zhotovitel bude odstraňovat Závady Modulu EHP a NF, které se dělí do 3 kategorií, tj. dle
různých stupňů závažnosti:
a) Havárie (KRITICKÁ závažnost)
= chyba bránící plnění základních funkcí. Neumožňuje ani omezený provoz
Modulu EHP a NF;
b) Porucha (NORMÁLNÍ závažnost)
= chyba znemožňující plný provoz Modulu EHP a NF. Umožňuje ale provoz
v omezeném rozsahu, popřípadě pozměněným způsobem;
c) Drobná porucha (TRIVIÁLNÍ závažnost)
= umožňuje běžný provoz Modulu EHP a NF s drobným omezením.
2. Předpokládaný stupeň závažnosti dle jednotlivých oblastí
Oblast podpory Modulu EHP a NF
Poznámka
Stupeň
dle čl. 2 odst. 2.2 a 2.3
(příklady možných scénářů
závažnosti
s ohledem na závažnost)
Služba odstranění závad Modulu
Nedostupnost služby více než 30
Havárie
EHP a NF
minut
Omezená dostupnost služby,
Porucha
uživatel může pouze částečně
využívat
Drobná
Drobné výpadky služby
porucha
3. Postup řešení Závad Modulu EHP a NF se skládá z těchto fází:
a) Ohlášení Závady Modulu EHP a NF Objednatelem;
b) potvrzení přijetí Ohlášení Závady Modulu EHP a NF Zhotovitelem (do
nahlašovací doby se počítá pouze doba v pracovní dny od 08:00 do 17:00);
c) zahájení prací na odstranění Závady Modulu EHP a NF Zhotovitelem;
d) případný návrh dočasného řešení pro snížení kategorie závažnosti Závady Modulu
EHP a NF;
e) odstranění Závady Modulu EHP a NF;
f) akceptace a potvrzení o odstranění Závady Modulu EHP a NF Oprávněnou osobou
Objednatele.
4. Způsob ohlášení závad Modulu EHP a NF a potvrzení přijetí ohlášení, reakční doby
4.1. Ohlášení Závady Modulu EHP a NF MF provádí Oprávněná osoba Objednatele
prostřednictvím e-mailu nebo aplikace SuppDesk. Zhotovitel je povinen potvrdit
přijetí Ohlášení Závady Modulu EHP a NF prostřednictvím e-mailu: hotline_ehp@asd-software a ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy.
4.2. Při Ohlášení Závady Modulu EHP a NF Oprávněná osoba Objednatele uvede mimo
jiné následující údaje:
a) identifikace: verze Modulu EHP a NF;
b) platforma: HW a SW prostředí počítače, na kterém se Závada Modulu EHP a NF
projevila, prohlížeč a jeho verze;
c) závažnost: závažnost Závady Modulu EHP a NF podle rozlišení
Havárie/Porucha/Drobná porucha;
d) stručný popis: označení Závady Modulu EHP a NF pro její další identifikaci;

e) podrobný popis: dostatečně podrobná specifikace Závady Modulu EHP a NF, aby
se dala posoudit její závažnost a možné příčiny.
5. Lhůta pro potvrzení přijetí Ohlášení Závady Modulu EHP a NF Zhotovitelem a pro
zahájení odstraňování Závad Modulu EHP a NF činí 3 hodiny pro každou kategorii Závad
Modulu EHP a NF dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy, přitom při počítání lhůty se
zohlední nahlašovací doba dle odst. 3 písm. b) tohoto článku Smlouvy.
6. Způsob odstranění Závad Modulu EHP a NF a akceptace
Zhotovitel se zavazuje provést odstraňování Závad Modulu EHP a NF, tedy uvést Modulu
EHP a NF do funkčního stavu nebo do stavu nižšího stupně závažnosti, čímž se mění
kategorizace zbytkové Závady Modulu EHP a NF a způsob a čas jejího odstranění, a to
ve lhůtách uvedených v tabulce:

Kategorie

Lhůta pro odstranění Závady Modulu
EHP a NF (počítáno od okamžiku
potvrzení přijetí Ohlášení Závady
Modulu EHP a NF)

Poznámka k odstranění Závad
Modulu EHP a NF

Havárie

odstranění do 4 hodin od potvrzení přijetí
Ohlášení Závady Modulu EHP a NF
(počítají se pracovní dny od 08:00 do
17:00)

Za odstranění se považuje stav
obnovení funkčnosti Modulu
EHP a NF před havárií nebo
uvedení do stavu Drobná porucha

Porucha

odstranění do 16 hodin od potvrzení přijetí
Ohlášení Závady Modulu EHP a NF
(počítají se pracovní dny od 08:00 do
17:00)

Za odstranění se považuje stav
obnovení funkčnosti Modulu
EHP a NF nebo uvedení do stavu
Drobná porucha

Drobná
porucha

odstranění do 5 pracovních dní od
potvrzení přijetí Ohlášení Závady Modulu
EHP a NF

Za odstranění se považuje stav
obnovení funkčnosti Modulu
EHP a NF před zjištěním drobné
poruchy

7. V případě, že to situace umožňuje a není pro odstranění Závad Modulu EHP a NF nutná
fyzická přítomnost Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění, lze Závadu Modulu EHP a NF
odstranit telefonickou konzultací Objednatele nebo pomocí vzdáleného přístupu.
8. Pokud Závadu Modulu EHP a NF nelze odstranit telefonickou konzultací Objednatele,
případně prostřednictvím vzdáleného přístupu, ale je potřeba provést zásah v Místě plnění,
oznámí Zhotovitel prostřednictvím e-mailu Oprávněné osobě Objednatele s přiměřeným
předstihem přesný datum a čas zahájení zásahu a specifikuje případný požadavek na
součinnost.
9. Po odstranění Závady Modulu EHP a NF dle odst. 7 nebo 8 tohoto článku Smlouvy (resp.
po uvedení do stavu nižšího stupně závažnosti) zašle Zhotovitel Objednateli
prostřednictvím e-mailu potvrzení o vyřízení. Má-li Objednatel výhrady k odstranění
Závady Modulu EHP a NF, sdělí je Zhotoviteli prostřednictvím zprávy zaslané
prostřednictvím e-mailu Zhotoviteli, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení
potvrzení o vyřízení dle předchozí věty. Zhotovitel se zavazuje vypořádat se s takto
zaslanými výhradami nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich zaslání a výsledek sdělit
prostřednictvím e-mailu Objednateli. V případě, že dojde pouze ke snížení kategorizace
Závady Modulu EHP a NF, bude Zhotovitel následně pokračovat v úplném odstranění

Závady Modulu EHP a NF stejným způsobem.

10. Zhotovitel odpovídá za návrh technologického procesu zálohování dat v Modulu EHP a
NF dle příslušných ISO norem 14 721 a 16 363. Proto v případě, že se po odstranění
Závady Modulu EHP a NF ukáže, že původní data jsou jakkoli porušena, nahraje určený
pracovník Objednatele do Modulu EHP a NF data z poslední zálohy.

Čl. 8 - Ochrana Osobních údajů
1. Objednatel je správcem Osobních údajů (jak je tento pojem definován níže) třetích osob,
jakožto subjektů Osobních údajů, které mohou být za účelem plnění Smlouvy
zpřístupněny Zhotoviteli, jakožto zpracovateli Osobních údajů.
2. Ochrana Osobních údajů třetích osob a související povinnosti Smluvních stran jsou
upraveny v čl. 8 této Smlouvy.
3. Zhotovitel je i po zániku této Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí mu
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZOOÚ“), a po 25. květnu 2018 povinnosti plynoucí z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), zejména předejít jakémukoliv
neoprávněnému nakládání s Osobními údaji do doby, než dle pokynů Objednatele tyto
předá Objednateli nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.
4. Přijme-li Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) standardní smluvní doložky podle
čl. 28 odst. 8 Nařízení, zavazují se Smluvní strany nahradit tento článek (8. Ochrana
Osobních údajů) takovými standardními smluvními doložkami, ledaže obě Smluvní strany
shledají tento článek (článek 8. Ochrana Osobních údajů) v souladu s takovými
standardními smluvními doložkami. Obdobně Smluvní strany jsou povinny postupovat v
případě, že Evropská komise stanoví standardní smluvní doložky podle čl. 28 odst. 7
Nařízení a nebyly přijaty standardní smluvní doložky podle předchozí věty.
5. Ke dni zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen
ukončit zpracovávání Osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení
povinností plynoucích ze ZOOÚ či Nařízení.
6. Zpracování Osobních údajů
6.1. Zhotovitel bude pro Objednatele na základě této Smlouvy zajišťovat činnosti, při
kterých dochází ke zpracování osobních údajů třetích osob spravovaných
Objednatelem („Osobní údaje“) ve smyslu § 4 písm. e) ZOOÚ. Povinnosti, které
vyplývají ze Smlouvy či čl. 8 pro Zhotovitele v souvislosti se zpracováním Osobních
údajů, se uplatní obdobně rovněž při případném jiném zpřístupnění Osobních údajů
Zhotoviteli.
6.2. Osobní údaje jsou pro Objednatele zpracovávány Zhotovitelem pro účely a v rozsahu
nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy, tj. zejména bude docházet k následujícím
zpracováním Osobních údajů:
a) přístup k Osobním údajům třetích osob v rámci Modulu EHP a NF a jejich
zpracovávání pro poskytnutí Podpory Modulu EHP a NF a Podpory IT
infrastruktury Objednatele;
b) přístup a nakládání s Osobními údaji při zajišťování plnění této Smlouvy
c) zpracování Osobních údajů při provádění Testů a Monitoringu;

d) přístup a nakládání s Osobními údaji při provádění Servisních zásahů a
Manuálních zásahů; a
e) při provádění dalších činností v rámci poskytování Služeb.
6.3. Za tímto účelem uvedeným výše pověřuje Objednatel Zhotovitele zpracováním
Osobních údajů účastníků v rozsahu:
a) jméno a příjmení;
b) titul;
c) rodné číslo, u občanů jiné země než České republiky číslo dokladu OP, pas a jiný
ekvivalent;
d) e-mailový kontakt;
e) adresa;
f) telefonní číslo.
7. Osobní údaje zpracovávané Zhotovitelem dle odst. 6 čl. 8 budou Zhotovitelem
uchovávány pouze po dobu poskytování Služeb na základě této Smlouvy.
8. Povinnosti Zhotovitele
8.1. Zhotovitel je při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy povinen
postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení ZOOÚ,
zejména povinnosti podle § 5 ZOOÚ ve spojení s § 7 ZOOÚ, či jiného právního
předpisu nebo nezpůsobil skutečnost, která by znamenala porušení ZOOÚ, zejména
povinnosti podle § 5 ZOOÚ ve spojení s § 7 ZOOÚ, či jiného právního předpisu
Objednatelem.
8.2. Jestliže Zhotovitel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené ZOOÚ, je
v souladu s § 8 ZOOÚ povinen jej na to neprodleně upozornit a v případě, že
Objednatel toto porušení nenapraví do 15 dnů od písemného vyrozumění Zhotovitele,
ukončit zpracování Osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která
subjektu Osobních údajů vznikne společně a nerozdílně s Objednatelem, čímž není
dotčena jeho odpovědnost podle ZOOÚ.
8.3. Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy
doloženými pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Zhotovitel je v takovém
případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného sdělení Objednatele, že
Objednatel trvá na provedení takových pokynů, jinak Zhotovitel odpovídá
Objednateli za případnou škodu způsobenou vznikem povinnosti Objednatele hradit
škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích subjektu Osobních údajů či pokutu
ÚOOÚ.
8.4. Zhotovitel je v souladu s § 10 ZOOÚ povinen dbát, aby žádný subjekt Osobních
údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého
a osobního života subjektů Osobních údajů.
8.5. Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, nebo na základě
žádosti subjektu údajů podle § 21 ZOOÚ, je Zhotovitel ve smyslu § 20 ZOOÚ
povinen na základě a v souladu s pokyny Objednatele provést likvidaci Osobních
údajů nebo tyto Osobní údaje předat Objednateli.
8.6. V případě, že se kterýkoli subjekt Osobních údajů bude domnívat, že Objednatel
nebo Zhotovitel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života subjektu Osobních údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména budou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, a ve smyslu § 21 ZOOÚ požádá Zhotovitele o vysvětlení nebo bude
požadovat odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Zhotovitel o tom neprodleně
informovat Objednatele.
8.7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli vznikem

povinnosti Objednatele hradit v souvislosti se zpracováním Osobních údajů na
základě této Smlouvy jakoukoli náhradu škody nebo nemajetkovou újmu v penězích
subjektu Osobních údajů či pokutu ÚOOÚ v důsledku porušení povinností uložených
Zhotoviteli zákonem nebo touto Smlouvou.
8.8. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany
ÚOOÚ a poskytnout Objednateli na jeho žádost podrobné informace o průběhu
kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení
opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty („Správní řízení“) je Zhotovitel rovněž
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli a poskytnout Objednateli na
jeho žádost podrobné informace o průběhu a výsledcích Správního řízení, popř.
Objednateli poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního
řízení. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti kontrolovaného podle zvláštního
právního předpisu upravujícího postup ÚOOÚ při výkonu kontroly a zavazuje se:
a) poskytnout Objednateli kopii protokolu o kontrole,
b) podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole,
pokud o to Objednatel požádá,
c) informovat Objednatele o způsobu provádění opatření k odstranění zjištěných
nedostatků uložených inspektorem ÚOOÚ a
d) respektovat požadavky Objednatele na odstranění zjištěných nedostatků v souladu
s opatřením uložených inspektorem ÚOOÚ.
8.9. Zhotovitel je, pokud je to možné při zohlednění povahy zpracování Osobních údajů,
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření nápomocen
Objednateli při plnění povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv
subjektů Osobních údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu
či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních
údajů.
9. Opatření k zajištění zabezpečení ochrany Osobních údajů
9.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smyslu § 13 odst. 1 ZOOÚ přijme s přihlédnutím ke
stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům
zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro
práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření, která
způsobem stanoveným v ZOOÚ či v jiných závazných právních předpisech zajistí
zabezpečení ochrany Osobních údajů, a která vyloučí možnost neoprávněného nebo
nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k
jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování
Osobních údajů.
9.2. Zhotovitel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující
organizační a technická opatření:
a) pověří zpracováním Osobních údajů pouze své vybrané zaměstnance, které poučí
o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších
povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení ZOOÚ či
jiných platných právních předpisů;
b) nesvěří zpracování Osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího
konkrétního nebo obecného listinného povolení Objednatele. V případě obecného
listinného povolení Zhotovitel Objednatele informuje o veškerých zamýšlených
změnách týkajících se přijetí třetích osob jako dalších zpracovatelů („Další
zpracovatel“) nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Objednateli příležitost
vyslovit vůči těmto změnám námitky (Zhotovitel se zavazuje takové námitky
vypořádat) nebo takové změny odmítnout (Zhotovitel se zavazuje takové změny
neprovádět);

c) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem,
který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných
osob, než pověřených členů Realizačního týmu dle Přílohy č. 5 Realizační tým;
d) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
e) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech
nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření členové
Realizačního týmu na základě přístupových kódů či hesel a bude Osobní údaje
pravidelně zálohovat;
f) zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně
nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných
sítích, a to v souladu s dohodou s Objednatelem o úrovni daného zabezpečeného
přenosu;
g) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném
místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných
dokumentů;
h) bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní
údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze
zpracování Osobních údajů;
i) zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb
zpracování;
j) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit
dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či
technických incidentů;
k) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; a
l) při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zhotovitel dle dohody
s Objednatelem fyzickou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá
Objednateli.
9.3. Zhotovitel je ve smyslu § 13 odst. 2 ZOOÚ povinen zpracovat a dokumentovat přijatá
a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů
v souladu se ZOOÚ a jinými právními předpisy; k plnění Předmětu této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn si takovou dokumentaci od Zhotovitele kdykoliv vyžádat
k nahlédnutí.
9.4. Pokud Zhotovitel zapojí ve smyslu odst. 9.2 písm b) čl. 8 Dalšího zpracovatele, aby
jménem Objednatele provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu
zpracovateli uloženy na základě listinné smlouvy stejné povinnosti na ochranu
Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě (článek 8. Ochrana Osobních
údajů), a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných
technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky
ZOOÚ či Nařízení. Neplní-li uvedený Další zpracovatel své povinnosti v oblasti
ochrany Osobních údajů, odpovídá Objednateli za plnění povinností dotčeného
Dalšího zpracovatele i nadále plně Zhotovitel. Pokud Zhotovitel zapojí Dalšího
zpracovatele dle odst. 9.2 písm b) čl. 8 před 25. květnem 2018, musí Objednatel
uzavřít s Dalším zpracovatelem listinnou smlouvu o zpracování osobních údajů
v souladu s § 6 ZOOÚ.
10. Ustanovení související se vstupem Nařízení v účinnost
10.1.
Objednatel i Zhotovitel nejpozději ke dni 25. května 2018 přijmou veškerá
opatření týkající se ochrany osobních údajů stanovená v Nařízení. Zejména, nikoliv
však výlučně, pokud Objednatel na základě provedení posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů podle čl. 35 Nařízení dojde k závěru, že je nezbytné provést další
opatření v této Smlouvě čl. 8 nestanovené, je Zhotovitel povinen taková opatření
provést a obě Smluvní strany takovou změnu promítnou v podobě listinné změny této
Smlouvy čl. 8.

10.2.
Po datu uvedeném v odst. 10.1. čl. 8 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje být
Objednateli nápomocen při zajišťování povinností dle Nařízení, především povinnosti
zabezpečit zpracování Osobních údajů, ohlašovat případy porušení zabezpečení
osobních údajů, zajištění posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů či předchozí
konzultace s ÚOOÚ, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má
Zhotovitel k dispozici.
10.3.
Po datu uvedeném v odst. 10.1. čl. 8 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny
povinnosti zpracování osobních údajů prostřednictvím zpracovatele, a umožnit
audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého
Objednatel pověří, a k těmto auditům přispěje.
10.4.
Po datu uvedeném v odst. 10.1. čl. 8 této Smlouvy veškerá ustanovení této
Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti s tím, že povinnosti vyplývající z odkazu na
ustanovení ZOOÚ, především uvedené slovy „ve smyslu“, „v souladu“, „podle“
apod., se vykládají v souladu s ustanoveními Nařízení stanovujícími povinnosti svou
povahou nejbližší povinnostem dle ZOOÚ.

Čl. 9 - Ochrana informací
1.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva (včetně příloh), jakož i její text může být
v elektronické podobě zveřejněn v registru smluv, na internetových stránkách
Objednatele a dle ZoZVZ na profilu Zadavatele (tj. Objednatele) a dále v souladu
s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení.
Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, uveřejní v registru smluv.

2.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
není tímto ustanovením dotčena.

3.

Za diskrétní informace se považují veškeré následující informace:
a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto
Smlouvou;
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti
Objednatele;
c) neveřejné informace obchodního rázu obsažené v databázích Předmětu plnění.

4.

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
a) které byl Objednatel povinen poskytnout po vyžádání třetích osob podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením
právních povinností jedné ze Smluvních stran;
c) u nichž je Smluvní strana schopna prokázat, že jí byly známy ještě před přijetím
těchto informací od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmínky, že se na tyto
informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů
d) které budou Smluvní straně po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5.

Jako s diskrétními musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky odst.
3 tohoto článku Smlouvy, i když byly získány náhodně nebo bez vědomí druhé Smluvní
strany a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají
Objednatele či plnění této Smlouvy.

6.

Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě diskrétní informace
druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou
všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Smluvní strana je povinna
zabezpečit veškeré diskrétní informace druhé Smluvní strany proti odcizení nebo jinému
zneužití.

7.

Smluvní strana se zavazuje, že diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této
Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení druhé Smluvní strany přípustná.

8.

Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

9.

Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let od
skončení záruční doby podle čl. 6 této Smlouvy.

10.

Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazků vyplývajících z odst. 1 není
Smluvní strana oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

Čl. 10 - Sankce a náhrada škody
1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy nebo
se splněním povinnosti odstranit včas vady Předmětu plnění dle čl. 6 odst. 2 má
Objednatel vždy ve vztahu ke každému prodlení právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z Ceny (tj. ceny včetně DPH) za každý, i
započatý, den prodlení.
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené Faktury Objednatelem je Zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
3. V případě prodlení Zhotovitele s plněním některé z lhůt dle čl. 7 odst. 6 (ve vztahu ke
lhůtě pro odstranění závady kategorie Drobná porucha) této Smlouvy má Objednatel
právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých) za každý, i započatý den prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě prodlení Zhotovitele s plněním některé z lhůt dle čl. 7 odst. 6 (ve vztahu ke
lhůtám pro odstranění závady kategorie Havárie a závady kategorie Porucha) této
Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč
(slovy: pět set korun českých) za každou, i započatou hodinu prodlení, a to za každý
jednotlivý případ porušení.
5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený
smluvní pokutou.
6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se
náhrady škody v plné výši.
7. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle čl. 8 této Smlouvy, je druhá
Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
8. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle
čl. 9 této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

9. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením
svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či právních předpisů. Objednatel odpovídá za
zaviněné porušení smluvní povinnosti.

10. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
11. Smluvní pokuta a náhrada škody jsou splatné ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné
výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné.

Čl. 11 - Ukončení Smlouvy
1. Splněním Smlouvy nebo jiným jejím ukončením nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí
na dobu neomezenou, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již
dospělo, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, povinnost
mlčenlivosti a další ujednání, která podle svého obsahu a povahy mají zavazovat Smluvní
strany i po ukončení Smlouvy.
2. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit před splněním písemnou dohodou
Smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících
případech:
a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
b) bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno
jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
c) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský
trestný čin.
4. Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
5. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se
považuje zejména:
a) prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 4 odst. 2 o více než 30
kalendářních dní;
b) prodlení Zhotovitele s povinností odstranit vady Předmětu plnění ve stanovené lhůtě
o více než 30 kalendářních dní;
c) opakované (tj. alespoň druhé) porušování smluvních povinností Zhotovitele
v souvislosti s plněním Smlouvy,
6. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se
považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 kalendářních
dnů, přičemž Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy pouze tehdy, když Objednateli
nejméně 15 kalendářních dní předem doručil písemnou upomínku k úhradě a prodlení
Objednatele se splněním povinnosti dle čl. 3. odst. 7 této Smlouvy o více než 30
kalendářních dní.
7. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc).
Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení
Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.

8. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se
závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou
povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy.

9. Objednatel má v případě svého odstoupení od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele
(kromě jiného) nárok na náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu
vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

Čl. 12- Oprávněné osoby
Smluvní strany se dohodly na určení oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen
„Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněny k jednáním týkajícím se této Smlouvy
v následujícím rozsahu:
1. Za Zhotovitele jsou oprávněny jednat osoby:
Ve věcech smluvních (každý samostatně):
Ing. Petr Polách, jednatel společnosti
Ing. Jan Kotrle, MBA, jednatel společnosti
Ve věcech projektového řízení, věcného plnění, předávání díla a podpisu

2. Jménem Objednatele jednají následující Oprávněné osoby:
Ve věcech smluvních:
Viktor Janáček, ředitel odboru 59, pověřen řízením odboru 70
Ve věcech věcného plnění, předávání díla a podpisu
Mgr. Apolena Karasová, vrchní ministerský rada oddělení 5805
Ve věcech projektového řízení
Ing. Zdeňka Máchová, vrchní ministerský rada oddělení 7002
Ve věcech provozních:
Ing. František Tilinger, oddělení 5901
Ve věcech kybernetické bezpečnosti:
Pavel Kříž, vrchní ministerský rada oddělení 7001

3. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Objednatele oprávněn ministr financí,
pověřený ředitel odboru 70 nebo osoba pověřená ministrem financí. Ke změně Smlouvy
nebo ukončení Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn jednatel společnosti, a to dle způsobu
jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit
pouze s písemným pověřením Zhotovitele (dále jen „Odpovědné osoby pro věci
smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění
Oprávněných osob.
4. Jakékoliv změny kontaktních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit
druhé Smluvní straně.

Čl. 13 - Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém
jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé
Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo
jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou
doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresu uvedenou v této Smlouvě, pokud
tato Smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou Smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto označovanými, podepsanými oběma Smluvními stranami. Jiná ujednání
jsou neplatná.
5. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
6. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557
Občanského zákoníku.
7. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně
otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány před věcně a místně
příslušným soudem České republiky.
8. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku (a to zejména ustanoveními o Smlouvě o dílo a ustanoveními
o Smlouvě licenční), Autorského zákona, ZoZVZ a dalších právních předpisů České
republiky.

9. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím
se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.1
Příloha č.2A
Příloha č.2B
Příloha č.2C
Příloha č.2D
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Podrobná specifikace díla
Vzor Protokolu o předání dílčího plnění díla k akceptaci
Vzor Protokolu o instalaci
Vzor Akceptačního protokolu
Vzor Předávacího protokolu o předání zdrojových kódů
Přehled využitého Proprietárního software, Opensource software a
software, u něhož jsou licenční podmínky sjednány odlišně od čl. 5
Smlouvy
Kalkulace Předmětu plnění
Realizační tým Zhotovitele

Za: Objednatele

Za Zhotovitele:

V Praze dne:

V Praze dne:

……………………………
Česká republika - Ministerstvo financí
Mgr. Radoslav Bulíř,
Ředitel odboru 70

……………………………
ASD Software, s.r.o.
Ing. Petr Polách
jednatel společnosti

Příloha č.1

Podrobná specifikace

Analýza procesů na základě dat ze zpracování programů FM2
Pro možnost optimálního nastavení budoucího období je nutné analyzovat a vyhodnotit dílčí
klíčové procesy administrace FM2 s cílem nalézt a doporučit optimalizaci těchto procesů. Pro
analýzu budou využity nashromážděné údaje z Modulu EHP a NF a informace evidované při
zajišťované technické podpoře systému. Při provedení analýzy budou zpracována data z
hlavních oblastí administrativního procesu poskytování dotací včetně následného vyúčtování
a souvisejících kontrol poskytnutých grantových prostředků. Výsledek analýzy bude využit
pro optimalizaci procesů poskytování dotací v nově připravovaném období tak, aby byl tento
proces maximálně plynulý, efektivní a hospodárný v souladu s výše uvedeným Nařízením a
v maximální možné míře uživatelsky přívětivý pro všechny účastníky tohoto procesu.
Analýza procesů s cílem jejich budoucí optimalizace bude zahrnovat prověření stavu a dat
získaných z procesu zpracování programů FM2 včetně stávajících projektů ke dnešnímu stavu
a její součástí bude:
1. Analýza vztahu vyhlášených výzev jednotlivých programů na kvalitu podaných žádostí o
grant
 vyhodnocení délky otevřené výzvy na kvalitu podaných žádostí o grant
 ověření vztahu jako celku a v závislosti na jednotlivých programech
2. Analýza administrace podaných žádostí o grant
 provedení analýzy délky trvání jednotlivých stavů v procesu administrace žádostí o
grant včetně srovnání situace v jednotlivých programech
 hledání vztahu a příčin rozdílu v délce zpracovávání žádostí mezi jednotlivými
výzvami a programy
 ověření souvislosti s požadovanými přílohami pro jednotlivé výzvy pro předkládání
žádostí o grant
 analýza potřeb vrácení žádostí o grant zpět k žadateli a dopadu na prodloužení
celkového procesu
 analýza hodnocení žádostí o grant včetně posouzení jednotlivých hodnotících kritérií a
dopadu na schválení/zamítnutí žádostí o grant
 vytvoření výstupních sestav poukazující na dobu zpracování žádostí o grant od jejich
podání až po vydání právního aktu/zamítnutí dotace, a to jak v globálním měřítku, tak
i jednotlivě po jednotlivých programech
 sledování souvislosti ve vztahu na výši dotace
3. Analýza administrace žádostí o změnu projektu
 vyhodnocení nejčastějších příčin pro podání žádostí o změnu projektu
 ověření souvislostí změn na výši grantu, typ žádosti, délku realizace projektu případně
další atributy projektu
 vyhodnocení délky administrace změny projektu včetně srovnání mezi jednotlivými
programy
 ověření nejčastějších důvodů vedoucích k zamítnutí požadovaných změn
4. Analýza administrace žádostí o platbu
 srovnání délky administrace jednotlivých žádostí o platbu včetně srovnání dle typu
uživatele (žadatel/poskytovatel) a provedení srovnání jednotlivých programů
 analýza počtu a typu podávaných žádostí o platbu včetně srovnání jednotlivých
programů
 ověření závislosti délky zpracování žádostí o platbu v závislosti na vybraných
parametrech (př. typ monitorovací zprávy, období apod.)
 analýza potřeb vrácení žádostí o platbu k dopracování

5. Analýza administrace monitorovacích zpráv
 vyhodnocení délky zpracování zpráv včetně srovnání jednotlivých programů
 analýza potřeb vrácení monitorovacích zpráv k dopracování
 ověření závislosti délky zpracování monitorovací zprávy v závislosti na vybraných
parametrech (př. typ monitorovací zprávy, období apod.)
Analýzy budou vycházet ze statistik evidovaných dat v Modul EHP a NF. Na základě
provedených analýz dle stanovených požadavků dojde k jejich vyhodnocení a zpracování
písemného výstupu a předání:
 doporučení pro žadatele o grant/příjemce dotace pro relevantní stavy v následujících
oblastech:
- předkládání žádostí o grant
- změnové řízení projektu
- administrace žádostí o platbu
- administrace monitorovacích zpráv
 doporučení pro poskytovatele dotace pro relevantní stavy v následujících oblastech:
- hodnocení žádostí o grant
- změnové řízení projektu
- administrace žádostí o platbu
- administrace monitorovacích zpráv
Analýza poskytované technické podpory a návrh optimalizačních opatření
Pro optimalizaci procesů zajišťovaných při poskytování dotací z EHP a Norských fondů je
dále nutné prověřit a katalogizovat jednotlivé požadavky uživatelů Modulu EHP a NF na
technickou podporu, které byly v rámci FM2 řešeny.
Požadavek bude zahrnovat následující aktivity, které budou shrnuty ve výstupní písemné
zprávě:
1. Prověření dílčích požadavků na technickou podporu:
 Roztřídění jednotlivých požadavků a jejich katalogizace
 Vyhodnocení komplikovaných a méně komplikovaných činností včetně souvislostí
s nutným vývojem Modulu EHP a NF
 Vyhodnocení četnosti výskytu podobných požadavků a jejich celkové doby řešení
 Ověření souvislosti jednotlivých požadavků ve vazbě na jednotlivé programy
 Ověření souvislosti jednotlivých požadavků ve vazbě na jednotlivé zpracovávané
procesy - podání žádostí, žádostí o platbu, podání zprávy apod.
2. Vytvoření sestav charakterizující nejčastější typy technické podpory
 dle typu podpory a její kategorizace
 souvislosti vztahu kategorizace činností podpory na jednotlivé programy
3. Stanovení doporučení pro eliminaci nejčastěji zpracovávaných požadavků vzhledem
k četnosti a pracnosti souvisejících činností
4. Stanovení doporučení na úpravy informačního systému pro eliminaci požadavků na
podporu vyplývající z analýzy činností technické podpory
Navrhnout aktivity plnění pro dosažení souladu s eIDAS pro Modul EHP a NF
Navrhnout doporučení úprav včetně plánu (harmonogramu) aktivit pro dosažení souladu s
eIDAS pro Modul EHP a NF. Požadavek bude zahrnovat následující aktivity:
1. Prověření aktuálního stavu v rozsahu alespoň:










Analýza vstupů a výstupů ze systému na úrovni elektronických dokumentů, včetně
klasifikace právního jednání (OVM směrem k OVM, občan-subjekt směrem k OVM,
OVM směrem k občanovi-subjektu)
Analýza komunikace a datové výměny s jinými systémy
Analýza používaných webových rozhraní a SSL certifikátů
Analýza tvorby elektronický dokumentů systémem s určením potřebné doby
použitelnosti (právní prokazatelnosti jednání - obsahu v čase) aktuálního typu
dokumentu a potřebné péče o něj v čase s vazbou na dokument životního cyklu
Analýza aktuálních (či chybějících) procesů pro ověřování vstupů (elektronický
podpis, značka, pečeť, razítko)
Seznam aktuálně dostupných prostředků a služeb v prostředí provozu a nasazení
systému (MF) které lze využít
Elektronické dokumenty a jejich užití musí být v souladu s řešením Elektronické
spisové služby (ESS) - elektronický podpis, časové razítko, atd. (funkcionalita
ověřování certifikátů a podpisů bude řešena dle nařízení eIDAS
Stanovení rizik a dopadů na řešení s možností i na okolní systémy

2. Na základě zjištění z aktivit v bodě 1. (aktuálního stavu):
 Sestavení doporučení k datovým typům výstupů, jejich formátům a návrh použití
instrumentů ze systému (elektronický podpis, pečeť, časová razítka, SSL certifikáty)
dle eIDAS s určením kvality (kvalifikované, uznávané, zaručené a jiné) viz. bod 1)
 Sestavení doporučení k vstupům do systému (podobně jako u výstupů)
3. Zpracování písemného výstupu a předání:
 Sestavení a doporučení v oblasti dokumentace (uživatelská, provozní) a kybernetické
bezpečnosti pro případné provedení atestu a identifikace vlastníků za dílčí procesy a
dokumenty
 Seznam používaných vstupně/výstupních el. dokumentů (dat) se kterými Modul EHP
a NF pracuje dle eIDAS s doporučením použití typu instrumentu (služby důvěry) dle
eIDAS, resp. dle adaptačního zákona s přiřazením služby v prostředí MF, které lze
využít či je potřeba službu samostatně zajistit
 Doporučení k využití SSL webových certifikátů dle eIDAS s ohledem na zjištění z
bodu 1.
 Seznam míst a dotčených procesů s potřebou identifikace dle eIDAS, včetně návrhu
řešení dosažení souladu a přiřazení možných služeb k využití systémem, popř. návrh
vlastního řešení k dosažení souladu
 Navržení postupů (kroky, milníky a harmonogram, rozvrh činností v čase) pro
naplnění navrhovaných opatření
Navrhnout aktivity plnění pro dosažení souladu s GDPR
Navrhnout doporučení úprav včetně plánu (harmonogramu) aktivit pro dosažení souladu s
GDPR pro Modul EHP a NF. Požadavek bude zahrnovat následující aktivity:
1. Prověření současného stavu:
 Analýza zpracovávaných dat systémem s určením rozsahu a typů osobních údajů
fyzických osob, a to dle aktuálního výkladového pohledu GDPR
 Určení rozsahu práce IS s osobními údaji fyzických osob z EU
2. Na základě zjištění z aktivit v bodě 1. (aktuálního stavu):
Tato oblast má dopad v oblasti legislativy (identifikace zákonů a norem), kde je potřeba řešit
následující:











Doporučení a konkrétní příklady pro rozlišení rolí Správce a Zpracovatel
Doporučení pro vedení účelů a právních titulů zpracování
Zhodnocení zákonnosti zpracování a provedení doporučení k dosažení souladu
Konkrétní doporučení úprav Modulu EHP a NF pro transparentní výkon práv subjektů
údajů (informovanost, oprava a výmaz, přenositelnost, omezení zpracování
Konkrétní doporučení úprav Modulu EHP a NF při vznesení námitky subjektu údajů
Konkrétní doporučení úprav Modulu EHP a NF pro zabezpečení zpracování osobních
údajů
Konkrétní doporučení úprav Modulu EHP a NF pro komunikaci a připojení do
procesu hlášení porušení zabezpečení v prostředí provozu
Konkrétní doporučení úprav Modulu EHP a NF s ohledem na výkon funkce DPO
(Data Protection Officer) v prostředí nasazení
Doporučení v oblasti předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním
organizacím

3. Zpracování písemného výstupu a předání výstupu k zajištění souladu s GDPR:
 Vymezení rozsahu výskytu osobních údajů mezi daty zpracovávající Modulem EHP a
NF
 Seznam oblastí výskytu osobních údajů (dat) v technologiích pro komplexní risk
analýzu
 Kategorizace dat a doporučení práce s nimi (zajištění datových standardů v oblasti dat
a identifikace možných dopadů standardizace)
Doporučení dle jednotlivých článků Obecného nařízení GDPR k jednotlivým funkcím
systému pro dosažení souladu s GDPR.
Školení pro vyhotovování statistik nad daty Modul EHP a NF
Pro možnost optimalizace dalších procesů administrace FM2, například konkrétních procesů
specifických pro určité programové oblasti, je nutné uspořádat existující velké objemy dat tak,
aby tato data byla přístupná v agregované podobě a srozumitelná uživatelům, kteří se budou
zabývat jejich analýzou. Cílem je vytvoření odpovídajících datových sad v modulu Reporting
Studia a proškolení vybraných pracovníků objednatele tak, aby mohli vytvářet odpovídající
sestavy nad evidovanými údaji v Modul EHP a Norské fondy se zaměřením na vyhodnocení
dat z evidovaných workflow procesů.
Požadavek bude zahrnovat následující aktivity:
1. Vytvoření vzorových výstupních sestav:
 zajištění přípravy odpovídajících datových sad
 zajištění popisu datových struktur a datových sad připravených v Report Studiu
 zajištění podkladů pro školení na příkladech dat zpracovávaného procesu dotací FM2
včetně předání výstupů a vysvětlení sestav z provedené analýzy procesů, a to v oblasti:
- administrace žádostí
- administrace změnových řízení
- administrace žádostí o platbu
- administrace monitorovacích zpráv
2. Provedení školení pro 6-9 uživatele v prostorách objednatele zahrnující následující
oblasti:
 tvorba datových sad
 vytvoření sestav nad vytvořenou datovou sadou
 zpracovávání vazeb mezi daty systému a vzájemné propojování odpovídajících dat v
sestavách
 příprava a vytvoření sestav z OLAP databáze
 vytváření seznamů





vytváření grafů
formátování výstupních sestav
zajištění výstupů ve formátu PDF, DOC, XLS, CSV, XML (pro možnost následného
předání nebo zpracování vytvořených dat)

Automatická aktualizace dat ze základních registrů s cílem evidovat na projektech
neustále aktuální data o subjektech a jejich statutárních zástupcích
Po stanovenou dobu udržitelnosti projektů mohou u konečných příjemců projektů probíhat
kontroly ze strany oprávněných kontrolních orgánů (tj. územních finančních orgánů, NKÚ,
NKM, CO, AO, KFM, Rady auditorů, Úřadu norského generálního auditora, Ministerstva
zahraničních věcí Norska nebo jimi pověřených subjektů). Vzhledem k tomu, že v průběhu
času může docházet u žadatelů ke změnám jejich základních údajů, tj. údajů o subjektech a
jejich adresách, o odpovídajících statutárních zástupcích, je nutné v Modulu EHP a NF
evidovat aktuální údaje o konečných příjemcích. V závislosti na datech ze základních registrů
bude doplněna funkcionalita modulu EHP a Norské fondy tak, aby docházelo k
automatizované aktualizaci dat dle údajů z Registru osob. Jedná se o aktualizaci dat o:
 konečných příjemcích
 jejich adresách
 odpovídajících statutárních zástupcích.
Předání aktuálních zdrojových kódů Modulu EHP a NF
Pro možnost zajištění úprav v Modul EHP a Norské fondy budou objednateli předány
kompletní zdrojové kódy k Modulu EHP a NF. Cílem je zajistit možnost aktualizace tohoto
systému pro nadcházející programové období FM3 v souladu s Nařízením o implementaci FM
EHP/Norska 2014-2021) tak, aby došlo k zajištění efektivního řízení a správy programů
prostřednictvím spolehlivého informačního systému, který umožní vykonávat koncepční
činnosti a veškerou operativní agendu spojenou s řízením programů, jejichž
Zprostředkovatelem je MF, a rovněž umožní zabezpečení úkolů Národního kontaktního místa
včetně nezbytné auditní stopy.

Příloha č. 2A

Vzor Protokolu o předání dílčího plnění díla k akceptaci 1

Protokol o předání k akceptaci
Vyhrazeno pro záznam MF ČR
Č.j.: xxxx
Zhotovitel:

Číslo protokolu o předání k akceptaci: xxx
Celkový počet stran: xxx
Objednatel:

ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A,
787 01 Šumperk

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Předmět předání k akceptaci:
Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 2 odst. 2.1 dle Smlouvy č.
18/070/0006 „Úprava SW CEDR MF - Centrální evidence dotací z rozpočtu - Modul EHP a
NF“, uzavřené dne ***, č.j.: MF-8159/2018/70-1
NEBO
Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 dle
Smlouvy č. 18/070/0006 „Úprava SW CEDR MF - Centrální evidence dotací z rozpočtu Modul EHP a NF“, uzavřené dne ***, č.j.: MF-8159/2018/70-1.
a to pro testovací a/nebo produkční prostředí.
Popis požadavku na „Dodání a
instalace/Nasazení Modulu EHP a NF“

Zahájení

Ukončení

Časová
náročnost v
člověkohodinách

Protokol o předání k akceptaci je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro
Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
Předání k akceptaci provedli:
Funkce
Příjmení jméno, titul

1

Datum

Předmět plnění tohoto protokolu se může měnit v závislosti na předávaném předmětu

Podpis

Příloha č. 2B

Vzor Protokolu o instalaci

Protokol o instalaci Modul EHP a NF
Dne ………… byla provedena instalace testovacího a/nebo produkčního prostředí Modulu
EHP a NF, verze X.XX.XX ze dne ………… na serveru MF.
Po ukončení instalace byla provedena základní konfigurace systému, byla předvedena
funkčnost aplikace a bylo provedeno základní proškolení administrátorů.
Uživatelům byly předány následující podklady:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..

V Praze dne ……………………

Za Zhotovitele předal:

……………………………
ASD Software, s.r.o.

Za Objednatele převzal:

……………………………
Česká republika - Ministerstvo financí

Příloha č. 2C

Vzor Akceptačního protokolu2

Akceptační protokol
Vyhrazeno pro záznam MF ČR
Č.j.: xxxx
Zhotovitel:

Číslo akceptačního protokolu: xxx
Celkový počet stran: xxx
Objednatel:

ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A,
787 01 Šumperk

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Předmět akceptace:
Předmětem akceptace je část Předmětu plnění podle čl. 2 odst. 2.1 dle Smlouvy č.
18/070/0006 „Úprava SW CEDR MF - Centrální evidence dotací z rozpočtu - Modul EHP a
NF“, uzavřené dne ***, č.j.: MF-8159/2018/70-1
NEBO
Předmětem akceptace je část Předmětu plnění podle čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 dle Smlouvy č.
18/070/0006 „Úprava SW CEDR MF - Centrální evidence dotací z rozpočtu - Modul EHP a
NF“, uzavřené dne ***, č.j.… MF-8159/2018/70-1.
a to pro testovací a/nebo produkční prostředí.
Podpisem tohoto akceptačního protokolu Zhotovitel převádí na Objednatele vlastnické právo
oprávnění k výkonu majetkových práv k výše uvedené části Předmětu plnění ve smyslu čl. 5
této Smlouvy
Popis požadavku na „Dodání a
instalace/Nasazení Modulu EHP a NF“

Zahájení

Ukončení

Časová
náročnost v
člověkohodinách

Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele
a jeden pro Zhotovitele.
Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)
akceptováno
akceptováno s výhradami*
* Popis výhrad a dohodnutý další postup:
Popis výhrad
Akceptaci provedli:
Funkce
Příjmení jméno, titul

2

neakceptováno*

Další dohodnutý postup

Datum

Předmět akceptace tohoto protokolu se může měnit v závislosti na předmětu akceptace

Podpis

Příloha č. 2D

Vzor Předávacího protokolu o předání zdrojových kódů

Předávací protokol o předání zdrojových kódů
Vyhrazeno pro záznam MF ČR
Č.j.: xxxx
Zhotovitel:

Číslo protokolu o předání zdrojových kódů: xxx
Celkový počet stran: xxx
Objednatel:

ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A,
787 01 Šumperk

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Předmět předání:
Předmětem předání jsou zdrojové kódy software Modul EHP a NF verze …... v souladu s čl. 5
Smlouvy č. 18/070/0006 „Úprava SW CEDR MF - Centrální evidence dotací z rozpočtu Modul EHP a NF“, uzavřené dne ***, č.j. : MF-8159/2018/70-1.
Zhotovitel prohlašuje, že předávané Zdrojové kódy splňují požadované vlastnosti uvedené
v čl. 5 výše uvedené smlouvy.
Zdrojové kódy jsou Objednateli Zhotovitelem předány na nepřepisovatelném technickém
nosiči dat označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením názvem software a verze …....
Objednatel prohlašuje, že ověřil obsah (adresářovou strukturu) a současně integritu obsahu
technického nosiče dat s předávanými Zdrojovými kódy kontrolou kontrolní sumy.
Smluvní strany se shodují, že kontrolní suma obsahu předávaného média obsahujícího
Zdrojové kódy činí: …...
Smluvní strany prohlašují, že po ověření datového média obsahujícího Zdrojové kódy
Objednatelem vložil Dodavatel toto médium do obálky označené názvem „Zdrojový kód“ a
označením názvem software a verze …..., obálku zapečetil, opatřil razítkem Dodavatele a
podpisem oprávněné osoby Dodavatele a předal Objednateli.
Zhotovitel smí kdykoliv požádat o kontrolu uložení a neporušenosti obálek se zdrojovým
kódem, která proběhne za přítomnosti Objednatele. Objednatel musí nejpozději do pěti
pracovních dní od požádání Zhotovitele kontrolu umožnit. Neumožní-li Objednatel
Zhotoviteli provedení této kontroly, případně bude-li při kontrole zjištěno porušení obálek se
zdrojovým kódem, má se za to, že ze strany Objednatele došlo k poskytnutí zdrojového kódu
třetím osobám, s důsledky, vyplývajícími zejména z čl. 6 odst. 1 smlouvy.
Předávací protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro objednatele a druhý pro
zhotovitele.

V Praze dne ……………………
Za Zhotovitele předal:
……………………………
ASD Software, s.r.o.

Za Objednatele převzal:
……………………………
Česká republika - Ministerstvo financí

Příloha č. 3

Přehled využitého Proprietárního software, Opensource software
a software, u něhož jsou licenční podmínky sjednány odlišně od
čl. 5 Smlouvy

1. Proprietární software
Název software

Licenční podmínky

Alternativní
dodavatelé

DevExpress DXperience

EULA

GIST, s.r.o.

(https://www.devexpress.com/Support/EULA
s/NetComponents.xml)

Aspose.Words

Aspose.Words.License

GIST, s.r.o.

(https://docs.aspose.com/display/wordsnet/Li
censing)

2. Opensource software
Název software

Licenční podmínky

Alternativní
dodavatelé

AutoMapper

MIT Licence

GIST, s.r.o.

(https://github.com/AutoMapper/AutoMapper
/blob/master/LICENSE.txt)

CSLA

MIT Licence

GIST, s.r.o.

(https://github.com/MarimerLLC/csla/blob/m
aster/license.md)

EnterpriseLibrary

Microsoft Public License (Ms-PL)

MICROSOFT s.r.o.

(https://msdn.microsoft.com/enus/library/dd203100.aspx)

EntityFramework

Microsoft Public License (Ms-PL)

MICROSOFT s.r.o.

(https://msdn.microsoft.com/enus/library/dn467385(v=vs.113).aspx)

Microsoft.Net.Http

Microsoft Public License (Ms-PL)
(https://www.microsoft.com/net/dotnet_li
brary_license.htm)

MICROSOFT s.r.o.

Newtonsoft.Json

MIT Licence

GIST, s.r.o.

(https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Jso
n/blob/master/LICENSE.md)

AjaxControlToolkit

BSD License

GIST, s.r.o.

(https://github.com/DevExpress/AjaxControl
Toolkit/blob/master/LICENSE.txt)

Antlr

BSD License
(http://www.antlr.org/license.html)

GIST, s.r.o.

Castle.Windsor

Apache License 2.0 (Apache)

GIST, s.r.o.

(https://github.com/castleproject/Windsor)

Castle.Core

Apache License 2.0 (Apache)

GIST, s.r.o.

(https://github.com/gluck/Castle.Core/blob/m
aster/License.txt)

HtmlAgilityPack

MIT Licence

GIST, s.r.o.

(https://github.com/zzzprojects/html-agilitypack/blob/master/LICENSE)

jQuery

MIT Licence

GIST, s.r.o.

(https://jquery.org/license/)

modernizr

MIT Licence
(https://modernizr.com/license/)

GIST, s.r.o.

System.Linq.Dynamic

Microsoft Public License (Ms-PL)

MICROSOFT s.r.o.

(https://www.nuget.org/packages/System.Lin
q.Dynamic/)

WebGrease

Microsoft License

GIST, s.r.o.

(https://www.nuget.org/packages/WebGrease/
)

3. Software, u něhož jsou licenční podmínky sjednány odlišně od čl. 5 této Smlouvy.
3.1. Povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 3 čl. 5 této
Smlouvy se nevztahuje na software Reporting Suite, který v Modulu EHP a NF
bude použit jako reportovací nástroj, a to z důvodu ochrany práv subjektů, u kterých
je tento software již instalován. Další rozvoj Předmětu plnění jinou osobou než
Zhotovitelem je možné provádět bez zásahu do zdrojového kódu tohoto software.
3.2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli k software uvedenému v bodech 3.1. této
přílohy č. 3 nevýhradní časově neomezené licenční oprávnění pro neomezený počet
uživatelů užívat tento software pro potřeby Objednatele. Uvedené licenční oprávnění
přejde na Objednatele dnem převzetí Předmětu plnění. K jinému užití tohoto software
Objednatel není oprávněn, zejména není Objednatel oprávněn tento software
upravovat, rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat či půjčovat originál tohoto software
či jeho rozmnoženinu pro potřeby jiných subjektů. Objednatel shora uvedené
oprávnění přijímá. Uvedené oprávnění je Objednateli poskytnuto bezplatně, když
cena za Předmět plnění je již sjednána s ohledem na udělené licenční oprávnění.
3.3. Objednatel se zavazuje užívat software uvedený v bodech 3.1. této přílohy č. 3
smlouvy jen k účelu předpokládanému touto smlouvou a nepředat je třetím osobám a
ani jim neumožnit tento software jakýmkoliv způsobem využívat bez písemného
souhlasu Zhotovitele.

Příloha č. 4

Kalkulace Předmětu plnění

P.Č. Úprava
1 Vývoj Modulu EHP a NF
1.1 Analýzu procesů na základě dat ze
zpracování programů FM2
1.2 Analýza poskytované technické
podpory a návrh optimalizačních
opatření
1.3 Navržení aktivit plnění pro dosažení
souladu s eIDAS pro Modulu EHP a NF
1.4 Navržení aktivit plnění pro dosažení
souladu s GDPR
1.5 Rozšíření funkcionality o automatickou
aktualizaci dat ze základních registrů
2 Instalace Modulu EHP a NF

Pracnost
(čld)

Cena bez
DPH

Cena s DPH
21%
0 Kč

15,0

150 000

181 500

20,0

200 000

242 000

20,0

200 000

242 000

15,0

150 000

181 500

15,0

150 000

181 500

2,5

25 000

30 250

930 000

1 125 300

15,0

135 000

163 350

3

30 000

36 300

3 Poskytnutí licencí - výkon majetkových práv
autorských ve smyslu čl. 5 Návrhu smlouvy
3.1 Modulu EHP a NF
3.2 Dokumentace dle čl. 2.3. této Smlouvy
4 Školení pro vyhotovování statistik nad daty
Modulu EHP a NF
CELKEM

105,5

1 970 000

2 383 700

Příloha č. 5 – Realizační tým Zhotovitele
Jméno a Příjmení

e-mail

telefon

