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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DAT

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném a účinném znění (dále jen „o.z.")

(dále jen „Smlouva")

Operátor ICT, a.s.

Sídlo:
Zastoupená:

Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice, 170 00

Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva
Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

027 95 281

CZ02795281

Česká spořitelna, a.s.

5920172/0800

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Klient")

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

PPF banka a.s.

2023100003/6000
Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město
03447286

CZ03447286

Bankovní spojení:

č.ú.:

zastoupena:

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Poskytovatele dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Poskytovatel")

(Klient a Poskytovatel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")
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PŘEDMĚT SMLOUVY

Tato smlouva představuje smlouvu o poskytování služeb (SLA) ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského

zákoníku. Jejím předmětem je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta garanci kvalitativních parametrů

služeb poskytovaných Poskytovatelem Klientovi na základě této smlouvy (dále jen „Garance").

Poskytovatel se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě zabezpečit poskytování dat

z centrálního informačního systému (dále jen „CIS").

Poskytování dat bude probíhat v režimu on-line, jeho obsahem budou anonymizovaná data o parkovacích

relacích, zaplacených prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (dále jen „VPH")
a parkovacích automatů (dále celkově jako „Poskytování dat")

Data budou předávána prostřednictvím rozhraní pro poskytování dat (dále „API") dle technické

specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

Klient není oprávněn poskytovat přístup k rozhraní, na kterém jsou data předávána, třetím stranám.

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

HARMONOGRAM POSKYTOVÁNÍ DAT2.

Zkušební verze API včetně přístupových údajů, bude předána do deseti dnů od podpisu této smlouvy. Tato

verze bude poskytovat pouze testovací data.

Konečná verze včetně dokumentace a přístupových údajů, bude předána do patnácti dnů od písemné

akceptace zkušební verze Klientem.

Data dle bodu 1.3 této smlouvy budou poskytována ode dne předání konečné verze API.

Ke dni předání konečné verze API Poskytovatel zajistí jednorázový export dat ve smyslu odstavce 1.3 této

smlouvy, vzniklých mezi 1. lednem 2017 a dnem předání konečné verze API.

Poskytnutí plnění dle bodů 2.2 - 2.4 této smlouvy bude doloženo oboustranně potvrzeným akceptačním

protokolem.

Poskytovatel se zavazuje udržovat API plně funkční po celou dobu provozu CIS.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za Poskytování dat dle čl. 1. této Smlouvy činí 395 589,- Kč bez DPH. Tato cena je cenou

nepřekročitelnou a obsahuje tak veškeré náklady Poskytovatele nutné k Poskytování dat dle čl. 1 a 2

této Smlouvy.

Poskytovatel bere na vědomí, že Klient neposkytuje zálohy.

Poskytování dat bude Klientem uhrazena bankovním převodem na bankovní účet

Poskytovatele, na základě daňového dokladu vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,

v platném znění.

Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad po podpisu akceptačního protokolu, ve smyslu bodu

2.5 této smlouvy, oběma smluvními stranami.

Splatnost daňového dokladu dle této Smlouvy se sjednává na patnáct (15) dnů ode dne doručení

Klientovi. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat údaje

chybné, je Klient oprávněn vrátit jej Poskytovateli k opravě bez jeho úhrady, aniž se tím dostane

do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne

doručení opraveného daňového dokladu.

Úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z bankovního

účtu Klienta ve prospěch účtu Poskytovatele.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Klientem hrazeny na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této

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

3.

3.1

3.2

3.3 Cena za

3.4

3.5

3.6

3.7
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správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH.
Poskytovatel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se

zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje
se Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně informovat Klienta o takové změně. Vzhledem k tomu,
že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z

tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem
na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup, provede Klient úhradu ceny za Poskytování dat pouze na účet, který je
účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Poskytovatele,

který Poskytovatel požaduje provést úhradu, není zveřejněným účtem, není Klient povinen úhradu
ceny na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny Poskytování
dat na straně Klienta.

na

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních
(zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech,
jakož i veškeré další informace získané před uzavřením Smlouvy, které smluvní strana získala během
ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku v souvislosti s touto Smlouvou
s výjimkou informací, které:

jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně
jinak než porušením povinností obsažených ve Smlouvě;

je smluvní strana oprávněna zveřejnit, poněvadž je měla k dispozici dříve, než jí je poskytla
druhá strana, a je schopna to nezpochybnitelně prokázat;

smluvní strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána Smlouvou, a je schopna
to nezpochybnitelně prokázat.

Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Klienta neužije důvěrné informace pro jiné účely
než pro účely splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné
informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních
zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té
podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy.

V případě poskytnutí důvěrné informace je Poskytovatel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby
zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi, tvořícími
obchodní tajemství podle § 504 o.z.

V případě, že se Poskytovatel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo došlo k jejich zneužití, je povinen o tom
neprodleně informovat Klienta.

V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost podle tohoto článku Smlouvy, je Klient oprávněn
domáhat se za každé takové porušení povinnosti na Poskytovateli náhrady škody.

Poskytovatel je povinen plnit povinnosti dle tohoto článku v průběhu trvání smluvního vztahu
založeného Smlouvou a v následujících dvanácti (12) měsících po jeho ukončení.

4.

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
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OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

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

následujících oprávněných osob:

Oprávněné osoby, které budou Klienta zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

5.

5.1

Jméno a příjmení E-mail Tel.

Benedikt Kotmel kotmel@operatorict.cz +420 776 691 425

Oprávněné osoby, které budou Poskytovatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

Jméno a příjmení E-mail Tel.

Ing. Petr Souček petr.soucek@tsk-praha.cz +420 257 015 870

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 v elektronické podobě na e-mailovou
adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je Poskytovateli povinen

odesílat Klientovi na všechny uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.

5.2

5.3

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy Poskytovatelem.
Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje prodlení s Poskytováním dat o více než
pět (5) dnů.

Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

Poskytovatel je povinen vrátit Klientovi do pěti (5) dnů ode dne ukončení Smlouvy veškeré informace
a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty Klientem nebo třetími osobami,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.

6.1

6.2

6.3

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Poskytovatel nebude, bez předchozího písemného souhlasu Klienta vyvíjet takové reklamní či obdobné
aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti s touto Smlouvou, jejím předmětem a jménem Klienta.
Toto ujednání se nevztahuje na uvádění Klienta v referencích v případech účasti Poskytovatele
v zadávacích/výběrových řízeních.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích příloh a veškerých případných budoucích
dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí Klient.

Poskytovatel je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu
pouze s předchozím písemným souhlasem Klienta. Ustanovení § 1879 o.z. se nepoužije.

Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli
ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit
jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů

7.

7.1

7.2

7.3

7.4
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obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti

pozbyla.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž Poskytovatel

obdrží jedno (1) a Klient obdrží dvě (2) vyhotovení.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti
Smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně v podobě dodatku ke smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak,
přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné 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.

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.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně
a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní
souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK

(dále jen „CCP"), které jsou uveřejněny na webových stránkách Poskytovatele, zejména s Kodexem CCP

a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se

zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného
činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Přílohy (tvoří nedílnou součást Smlouvy):

Příloha č. 1: Specifikace rozhraní a dat

8.

V Praze dne V Praze dne

--

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Bc. František Adámek
člen představenstva a náměstek generálního ředitele
úseků technicko-informačního a Dl koncepce

Operátor ICT, a.s.

Michal Fišer, MBA

předseda představenstva

i

i  práva komunikaciOperátor ICT, a.s.

Bc. Petra Burdová
místopředseda představenstva

Technická í hl. m. Prahy, a.s.

..........Ing. Petr Šmolka

..........generální ředitel
a předseda představenstva
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Příloha č. 1: Specifikace rozhraní a dat

Rozhraní bude publikováno na straně CIS (bude umožňovat příjem dat a to v časové frekvenci tří a více minut,
jinak bude požadavek odmítnut). Rozhraní bude postavené na filosofii REST, implementováno nad
zabezpečeným protokolem HTTPS (včetně vracení stavových kódů), bude obsahovat standardní autentizace
(OAuth, přihlašování, popř. token), výstup dat ve formátu JSON případně XML, kompletní dokumentaci API,
verzování rozhraní. Klient musí být schopen přijmout seznam parkovacích relací (tedy nikoliv po jedné).
Záznamy o parkovacích relacích budou dostupné vždy v nastaveném časovém intervalu podle data a času jejich
záznamu do CIS (tedy i zpětně) Dostupnost dat z rozhraní na straně CIS bude minimálně 99,5 %. V případě
nedostupnosti dat na straně CIS, si bude možné si o chybějící data za definované časové období (lh) zpětně
požádat. K datu podpisu smlouvy Poskytovatel poskytne jednorázový export dat od 1.1.2017.

Veškeré změny týkající se daných zařízení nebo API, bude poskytovatel hlásit na email: zps@tsk-praha.cz, po

domluvě jiným způsobem.

Výše poskytnutá data budou zasílaný v následující struktuře:

mPoložka Popis
ID <GUID> ID poskytnutého záznamu - jedinečné ID v rámci

databáze.
Datum a_časza ložení,

__

Datum a čas zahájení parkování.

Datum a čas plánovaného ukončení parkování.
Kód parkovacího úseku ZPS (Pn-mmmm)
Cena

Typ platebního kanálu - parkovací automat

nebo VPH

<DATETIME>

j <ĎATETIME>
<DATETIME>

I <STRING>

[ <DOUBLE>

<STRING>

DATETIME

DATEFROM

DATETO

SECTIOIM

PRICE

CHANNEL
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