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1. Předmět plnění
Plnění dle smlouvy se bude sestávat z díla (1.1), služeb provozní podpory (1.2), rozvoje systému
(1.3), zajištění počátečního školení (1.4) a zajištění průběžného školení (1.5).

1.1 Vybudování systému e-Sbírka a e-Legislativa
Dílo bude spočívat ve vytvoření informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa (dále jen
„Systém“) a bude zahrnovat:
 zpracování detailní implementační analýzy rozvinující a upřesňující požadované principy
architektury Systému vzhledem ke zvolenému technickému řešení a konkrétnímu způsobu
implementace řešení;
 návrh, vývoj, dodávku a implementaci Systému;
 dodávku HW a platformního SW pro provoz Systému;
 zpracování datové báze (tj. právní akty vydané do 30. 6. 2019);
 poskytnutí vstupů a součinnosti pro proces verifikace datové báze;
 zajištění nasazení Systému;
 zajištění zaškolení zaměstnanců podílejících se na tvorbě a testování systému;
 zajištění plnění v rámci pilotního provozu;
 vytvoření a dodání architektonické technické, provozní, instalační, uživatelské a projektové
dokumentace vztahující se k Systému;

(dále jen „Dílo“)
Systém musí být vytvořen v souladu se závazným architektonickým návrhem (dále jen
„Architektonický návrh“) specifikovaným v následujících kapitolách dokumentu „Návrh
architektury informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa“ ve verzi 3.0 (dále jen
„Architektura“), dokumentu „Detailní návrh technického řešení informačních systémů e-Sbírka
a e-Legislativa“ ve verzi 4.1 (dále jen „Detailní návrh“) a jeho dodatků, dokumentu „Dodatek č. 1
Detailního návrhu technického řešení informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa“ ve verzi
1.0 (dále jen „Dodatek č. 1“) a dokumentu „Dodatek č. 3 Detailního návrhu technického řešení
informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa“ ve verzi 1.0 (dále jen „Dodatek č. 3“).
Pro systém jsou závazné následující kapitoly dokumentů:
 Kapitola 5 „Model požadavků“ Detailního návrhu
o mimo požadavku FP1103 - Nástroje a prostředky pro nezávislou kontrolu datové
báze
 Kapitola 2 „Model požadavků“ Dodatku č. 1
 Kapitola 8 „Případy užití“ Detailního návrhu
o mimo případů užití:
 PU1200-Kontrola kvality rekonstrukce obsahu
 PU1201-Kontrola úplnosti a správnosti obsahu vyhlášených předpisů
 PU1202-Odstranění slovních překlepů prostřednictvím dumpu slov
 PU1203-Algoritmická kontrola úplné normalizace obsahu
 PU1204-Ověření protokolů o realizaci konsolidace
 Kapitola 3 „Případy užití“ Dodatku č. 1
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Kapitola 5.1 „Základní architektura řešení v oblasti nasazení a provozu“ Dodatku č. 1

Systém musí obsahovat všechny popsané případy užití, může se však odchýlit od přesných
postupů jednotlivých případů užití. Musí však být zachován jejich smysl, účel a výsledky.
Systém by měl také respektovat následující kapitoly dokumentů, u kterých je požadováno jejich
rámcové naplnění, nikoliv naplnění doslovné:
 Kapitola 6 „Procesní model“ Detailního návrhu
 Kapitola 7 „Logický datový model“ Detailního návrhu
 Kapitola 9 „Model komponent a implementace“ Detailního návrhu
 Kapitola 4 „Model komponent a implementace“ Dodatku č.1
 Kapitola 6 „Problémové domény“ Architektury, pokud dokumenty Detailního návrhu a jeho
dodatků neurčují jinak
Dodavatel provede veškeré činnosti, poskytne vstupy a součinnost a bude se řídit procesy
verifikace datové báze popsanými v dokumentu Dodatek č. 3, které tento dokument obsahuje
pro tam označeného Dodavatele datové báze (Dodavatel DB).
Dílo jako celek musí ke dni závěrečné akceptace splňovat veškeré požadavky právních předpisů
platných na území ČR.
Dodavatel v ceně Díla zajistí zaškolení pracovníků/osob podílejících se na tvorbě a testování
systému.
a) Požadavky na HW a SW
Dodavatel navrhne a dodá HW, platformní SW a aplikační řešení dostatečně dimenzované pro
chod Systému tak, aby Systém minimálně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne závěrečné
akceptace Díla) splňoval požadavky objednatele.
Řešení bude jednoduše škálovatelné ve všech úrovních bez zásadních zásahů do dané
architektury Systému.
Pozn.: S ohledem na probíhající debatu nad výkladem Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
v rámci IROP (Integrovaný Regionální Operační Program), je v rámci cenového průzkumu
požadováno zpracování cenové kalkulace ve dvou variantách. Varianta A předpokládá hrazení
nákladů na maintenance platformního SW v rámci Provozní podpory systému. Varianta B
předpokládá, že náklady na poskytnutí bezpečnostních oprav a inovovaných verzí platformního SW
budou v prvních třech letech po závěrečné akceptaci plnění zahrnuty neoddělitelně v pořizovací
ceně platformního SW. Popis Variant je definován níže tj. v kapitolách 1.1 b) a 1.2 b). Příloha č. 6 –
Struktura nákladů je členěna s ohledem na výše uvedené varianty.
Varianta A:
V pořizovací ceně platformního SW nejsou zahrnuty náklady na maintenance či náklady na
poskytnutí bezpečnostních oprav a inovovaných verzí platformního SW po dobu 3 let od závěrečné
akceptace Díla.
Varianta B:
V pořizovací ceně platformního SW je zahrnuto poskytnutí bezpečnostních oprav a inovovaných
verzí platformního SW po dobu 3 let od závěrečné akceptace Díla.
b) Požadavky na dokumentaci:
Objednatel požaduje vytvoření dokumentace k Systému.
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Dokumentace musí splňovat požadavky dle:
 zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o
kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky na dokumentaci dále vychází zejména z Vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na
strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení
bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení
informačních systémů veřejné správy) a z Vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení
náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

1.2 Zajištění provozní podpory Systému
Zajištění provozu Systému je v gesci objednatele. Dodavatel se dle smlouvy zavazuje poskytovat
objednateli služby Provozní podpory Systému.
Tyto služby se dodavatel zavazuje poskytovat po dobu 5 let ode dne závěrečné akceptace,
nejméně však do konce projektu tj. do 31. 12. 2024.
Provozní podpora Systému bude zahrnovat následující plnění dodavatele:
 zajištění vysoké dostupnosti;
 zajištění údržby;
 zabezpečení systému uživatelské podpory;
 zajištění drobných úprav funkcionalit Systému;
 zajištění souladu s legislativou;
 zajištění průběžného školení;
 tvorba datové báze – ročník 2019 vydané 1. 7. – 31. 12. či v tomto termínu Ministerstvu
vnitra předložené k vyhlášení;
 migrace legislativních úkolů – akty v legislativním procesu k 31. 12. 2019
a) Zajištění vysoké dostupnosti
Dodavatel je povinen zabezpečit řešení incidentů při provozu systému ve lhůtách definovaných
následující tabulkou:
Kategorie incidentu

Maximální doba odezvy
(v hod.)

Kritický incident
2
Nekritický incident
12
Provozní / Operativní 24
incident

Maximální doba odstranění
incidentu
(v hod.)
6
48
480

Jednotlivé Incidenty jsou na základě definice incidentu rozděleny do tří kategorií:
Kategorie

Definice

Kritický

Kritická incident znamená nejzávažnější problém, který se projevuje tím,
že:
- dochází k zásadnímu omezení nebo zastavení nejdůležitějších procesů
objednatele nebo
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- předmět plnění nebo jeho podstatná část je zcela nefunkční a objednatel
nemůže předmět plnění nebo jeho podstatnou část užívat.
Nekritický
Provozní / Operativní

Nekritický incident znamená problém, který se projevuje tím, že:
- užívání nebo funkčnost předmětu plnění je incidentem významně
omezeno a dochází tak k významnému zpomalení procesů objednatele
Incident kategorie Provozní/Operativní znamená problém, který nebyl
zařazen ani mezi incidenty kategorie Kritické ani mezi incidenty
kategorie Nekritické, a který nebrání užívání předmětu plnění anebo má
zcela minimální vliv na řádné užívání nebo funkčnost předmětu plnění ze
strany objednatele.

Kategorii incidentu stanovuje objednatel.
Dodavatel se pro Kritické incidenty zavazuje objednateli potvrdit telefonicky (následně pak však
vždy písemně) převzetí požadavku do 2 hodin od jeho nahlášení objednatelem.
Doba odezvy je ze strany dodavatele splněna, pokud v uvedeném čase předá objednateli
informaci o způsobu řešení incidentu a předpokládaném termínu odstranění incidentu.
Dodavatel je povinen monitorovat stav Systému tak, aby Systém jako celek splňoval požadavky
na fungování v režimu 24x7 tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s dostupností 99.9% s ročním
vyhodnocením.





v případě hrozby nedostatečné HW kapacity předloží objednateli návrh opatření pro
zajištění další funkčnosti bez omezení nebo rizika výpadku;
v případě výpadku kterékoliv HW části v důsledku závady/poruchy je povinen přijmout
taková opatření, která zajistí funkčnost systému bez dalších omezení;
v případě poruchy kterékoliv HW části v záruční době je povinen oznámit tuto skutečnost
technickému zástupci objednatele a následně ve spolupráci s dodavatelem dané HW části
řešit reklamační řízení až do doby odstranění problému;
v případě poruchy způsobené vadou platformního SW, aplikačního řešení či databáze je
dodavatel povinen přijmout taková opatření, která zajistí funkčnost systému bez dalších
omezení.

Výše uvedená opatření musí být plně kompatibilní s provozovanými HW zařízeními a SW
technologiemi. V případech, kdy tato podmínka nebude z technologických důvodů splnitelná,
zajistí provozními opatřeními nastolení faktického stavu, že se tyto nekompatibility v provozním
prostředí nebudou projevovat. Po odsouhlasení objednatelem zajistí dodavatel na vlastní
náklady realizaci těchto opatření.
Dodavatel je dále povinen monitorovat stav a dostupnost Systému, a na základě výstupů
monitorování informovat objednatele o případných i dílčích výpadcích Systému.
Ve všech případech nefunkčnosti bude dodavatel objednatele informovat následujícím způsobem:
 neprodleně po nahlášení nefunkčnosti informovat helpdesk a kontaktní osoby objednatele o
možných dopadech nefunkčnosti;
 po nalezení příčiny nefunkčnosti informovat helpdesk a kontaktní osoby objednatele o
pravděpodobném čase odstranění nefunkčnosti a případně alternativních způsobech řešení;
 po odstranění nefunkčnosti informovat helpdesk a kontaktní osoby objednatele o způsobu
vyřešení a případné úpravě konfigurace systému pro zamezení budoucího výskytu
identifikované nefunkčnosti.
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Problémy budou řešeny vzdáleně nebo v nutných případech v místě provozu Systému. Na řešení
problému bude dodavatel pracovat až do doby, kdy bude splněno alespoň jedno z následujících
kritérií:






Vyřešení problému a obnovení funkce v plném rozsahu;
informování objednatele o tom, že nefunkčnost Systému je způsobena známou, dosud
nevyřešenou chybou; V takovém případě vytvoří dodavatel popis alternativního řešení nebo
navrhne úpravu Systému tak, aby se chyba neprojevovala;
informování objednatele o tom, že nefunkčnost je způsobena z pohledu dodavatele vnějším
prostředím (vnější IS nebo agendové IS, infrastruktura Centrálního místa služeb (dále jen
„CMS“), vnější HW/SW apod.). V takovém případě dodavatel objednateli poskytne
součinnost při řešení této nefunkčnosti s dodavatelem vnějšího prostředí.
v případě problémů s poskytováním služeb CMS. V takovém případě dodavatel poskytne
objednateli informace, které získal jako odpověď po eskalaci problému správci CMS.

b) Zajištění údržby
Varianta A: Dodavatel zajistí plnou maintenance veškerého dodaného SW po dobu platnosti a
účinnosti smlouvy. Dodavatel zajistí poskytování všech služeb spojených s maintenance ze
strany příslušného smluvního partnera (resp. vykonavatele autorských práv).
Varianta B: Během 4. a 5. roku poskytování provozní podpory systému zajistí dodavatel
poskytnutí bezpečnostních oprav a inovovaných verzí dodaného platformního SW.
V případě, že se projeví vzájemná nekompatibilita jakýchkoliv komponent Systému včetně všech
v reálném čase provozovaných modulů, zajistí dodavatel chod Systému v plném rozsahu a
přijme taková opatření, aby se důsledky takové nekompatibility potlačily nebo neprojevovaly.
Dodavatel zajistí implementaci nových verzí, meziverzí, záplat a patchů k dílčím částem Systému
tak, aby Systém byl provozován v optimální konfiguraci vzhledem k výkonnosti HW a SW
prostředků i obecně platným standardům na straně koncových uživatelů včetně všech
požadavků na zajištění vysoké míry dostupnosti a bezpečnosti Systému.
Dodavatel zajistí provádění průběžné aktualizace dokumentace k Systému po dobu platnosti a
účinnosti smlouvy.
c) Zabezpečení systému podpory
Dodavatel je v souladu s Architektonickým návrhem zodpovědný za ServiceDesk řešení pro
úroveň podpory 3 a 4.
d) Zajištění drobných úprav funkcionalit systému e-Sbírka a e-Legislativa
Objednatel připouští možnost úpravy stávajících funkcionalit Systému vycházející z požadavků
uživatelů na optimalizaci klientského prostředí.
Další možnosti úprav funkcionalit mohou být vynuceny technologickými změnami provozního
nebo uživatelského prostředí.
Dodavatel bude v odůvodněných případech oprávněn předkládat objednateli vlastní návrhy na
optimalizaci řešení Systému.
Dodavatel po dobu účinnosti smlouvy poskytne čtvrtletně 240 pracovních hodin pracovníků
dodavatele na zajištění realizace drobných úprav funkcionalit Systému. V případě jejich
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nevyčerpání se nevyužitý objem kumulativně přenáší do následujícího čtvrtletí.
Dodavatel předloží na základě požadavku Objednatele podrobný technický a dodavatelský návrh
řešení a ekonomickou analýzu případného plnění.
e) Zajištění souladu s legislativou
Dodavatel se zavazuje zajišťovat soulad Systému s platnou legislativou. Dodavatel bude povinen
zajistit a garantovat chod Systému i jeho dílčích modulů nebo funkcionalit tak, aby plně
korespondoval se všemi legislativními normami České republiky.
f) Tvorba datové báze – ročník 2019 - 1. 7. – 31. 12.2019
Dodavatel se zavazuje provést digitalizaci aktů sbírek ročníku 2019 vydaných v období 1. 7. – 31.
12. nebo do 31.12.2019 Ministerstvu vnitra předložených k vyhlášení.
g) Migrace legislativních úkolů – akty v legislativním procesu k 31. 12. 2019
Dodavatel se zavazuje zajistit vložení legislativních návrhů, jejichž projednání bylo zahájeno
do 31.12.2019, do systému e-Legislativa. Zahájením projednání je předložení návrhu
do meziresortního připomínkového řízení (vládní návrhy zákonů, návrhy vyhlášek a nařízení
vlády) nebo předložení k projednávání některé z komor Parlamentu české republiky (jiné než
vládní návrhy zákonů, ústavních zákonů nebo zákonných opatření Senátu). Bude postupovat ve
spolupráci s autory (gestory) jednotlivých návrhů právních předpisů a na základě pokynů
Objednatele.

1.3 Zajištění rozvoje systému
Dodavatel se zavazuje poskytovat služby rozvoje dodaného Systému dle požadavků a potřeb
objednatele. Nejedná se o zajištění drobných úprav funkcionalit systému (1.2 d) a realizaci úprav
systému souvisejících se změnou legislativy (1.2 e).
Rozvoj Systému bude zahrnovat rozvoj dodaného Systému dle požadavků a potřeb objednatele.
Rozvoj Systému bude realizován na základě objednávek předložených objednatelem.
Předpokládaný objem čerpání člověkohodin na zajištění Rozvoje systému: 30% z předpokládané
hodnoty ceny aplikačního SW

1.4 Zajištění počátečního školení
Dodavatel dále zajistí v období od podpisu smlouvy do závěrečné akceptace Díla počáteční
školení pro následující kategorie uživatelů systému v následujícím předpokládaném rozsahu:
Kategorie uživatelů
Poslanci, senátoři a jejich asistenti
Legislativní pracovníci objednatele
Administrátoři na jednotlivých institucích
Pracovníci objednatele zajišťující provoz
Pracovníci objednatele zajišťující podporu
systému (1. a 2. úroveň)

Počet proškolených uživatelů
600
1900
120
10
10

Počáteční školení bude realizováno na základě objednávek předložených objednatelem.
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Parametry školení jsou specifikovány v Architektonickém návrhu.

1.5 Zajištění průběžného školení
Dodavatel bude v průběhu trvání smlouvy zajišťovat služby průběžného školení pro následující
kategorie uživatelů systému:
Kategorie uživatelů

Předpokládaný
uživatelů za rok
Poslanci, senátoři a jejich asistenti
500
Legislativní pracovníci objednatele
380
Administrátoři na jednotlivých institucích
24
Pracovníci objednatele zajišťující provoz
2
Pracovníci objednatele zajišťující podporu 2
systému (1. a 2. úroveň)

počet

proškolených

Průběžné školení bude realizováno na základě objednávek předložených objednatelem.
Parametry školení jsou specifikovány v Architektonickém návrhu.

2. Místo, termíny a způsob plnění
2.1 Místo plnění
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel zajistí dopravu, montáž a instalaci
Systému do datových center objednatele. Systém bude umístěn v souladu s architektonickým
návrhem v primárním, sekundárním a archivním datovém centru.

2.2 Termíny plnění
a) Termíny plnění Díla
Dodavatel je povinen provést Dílo v souladu s detailním věcným a časovým harmonogramem,
který je obsažen v Příloze č. 5.
b) Termíny plnění Provozní podpory
Provozní podpora bude poskytována po dobu 5 (slovy: pěti) let od závěrečné akceptace Díla, za
což se bude považovat splnění akceptačního milníku “Kompletní akceptace díla“, nejméně však
do 31. 12. 2024.
c) Způsob realizace (plnění) Díla
Dodavatel bude povinen realizovat Dílo v rámci jednotlivých plnění spadajících do příslušných
akceptačních milníků, které jsou uvedeny v Příloze č. 5.
d) Způsob poskytování služeb
Dodavatel bude povinen poskytovat provozní podporu Systému v souladu s požadavky
uvedenými ve smlouvě a jejích přílohách.
Z důvodu toho, že služby počátečního školení, průběžného školení a zajištění rozvoje Systému
budou dodavatelem poskytovány výlučně dle aktuálních potřeb objednatele, je dodavatel
povinen zahájit jejich poskytování vždy pouze na základě předchozí objednávky objednatele.
Smlouva nezakládá povinnost objednatele odebrat jakékoliv závazné množství služeb
počátečního školení, průběžného školení a rozvoje Systému od dodavatele nebo učinit
objednávku k jejich poskytování.
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Vznikne-li při poskytování služeb dodavatelem výstup, k němuž bude možné a účelné
poskytovat provozní podporu Systému, zavazuje se dodavatel zahájit poskytování provozní
podpory Systému rovněž k takovýmto výstupům ode dne jejich akceptace objednatelem. Cena za
poskytování služeb dle tohoto bodu smlouvy je již zahrnuta v ceně za provozní podporu
Systému.

3. Cena plnění a platební podmínky
3.1 Cena plnění
Cena plnění dle smlouvy bude vycházet z následující základní struktury:
 cena za provedení Díla;
 cena za poskytování služeb a to:
o čtvrtletní paušál za poskytování provozní podpory Systému v jednotlivých letech
provozu;
o jednotková cena za jednotku školení (jednotkou školení je myšleno proškolení
jednoho uživatele v rozsahu 8 hodin); a
o jednotková cena za 1 člověkohodinu práce služeb rozvoje Systému.
 Cena bude vyjádřena v podobě variant A a B.
 požadavky na detailnější strukturu ceny plnění dle smlouvy jsou obsaženy v Příloze č. 6 –
Struktura nákladů.
Návrh smlouvy bude obsahovat ustanovení o tom, že:
 ceny plnění ve smlouvě jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a
zahrnující veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému splnění předmětu
smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do
místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a
testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle smlouvy
apod.);
 cenu plnění je možné upravit pouze v případě, že dojde v průběhu plnění smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu smlouvy. V takovém případě bude tato
sazba promítnuta do všech cen uvedených ve smlouvě s DPH a dodavatel je od okamžiku
nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě a dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH
je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.2 Platební podmínky
a) Platební podmínky pro Dílo
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že:
 právo fakturovat cenu Díla vzniká dodavateli vždy v návaznosti na oboustranně
odsouhlasené fakturační milníky v rámci Díla, avšak pouze po akceptaci odpovídajících
plnění v rámci příslušného fakturačního milníku objednatelem, a to na základě příslušných
akceptačních protokolů ve smyslu článku smlouvy upravujícího podmínky předání
a převzetí plnění dle smlouvy. Fakturační milníky jsou objednatelem nastaveny v Příloze č.
5;
 objednatel si vyhrazuje právo na zádržné vždy ve výši 5 % z částky fakturované
dodavatelem v rámci faktury vystavené za fakturační milník č. 1, 2 a 3 dle smlouvy. Zádržné
bude objednatelem dodavateli uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po úplném vypořádání
všech nedodělků a vad, které nebránily závěrečné akceptaci Díla a byly obsaženy
v závěrečném akceptačním protokolu a to na základě podpisu příslušného dokumentu
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objednatelem potvrzujícího tuto skutečnost.

b) Platební podmínky pro Služby
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že:
 právo fakturovat cenu za poskytování provozní podpory Systému vzniká dodavateli vždy
zpětně za každé kalendářní čtvrtletí poskytovaného plnění, nejdříve však po odsouhlasení
příslušného dokumentu o kvalitě a rozsahu poskytnutých služeb ze strany objednatele a to
za podmínek uvedených v článku smlouvy upravujícího podmínky předání a převzetí plnění
dle smlouvy. V případě, že plnění nebude poskytováno po celou dobu kalendářního čtvrtletí,
sníží se fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, po kterou bylo plnění
skutečně poskytováno;
 právo fakturovat cenu za poskytování rozvoje Systému dle smlouvy vzniká dodavateli vždy
po akceptaci poskytnutého plnění dle příslušné objednávky objednatelem, a to jako součin
objemu dodavatelem skutečně provedených služeb rozvoje Systému dle příslušné
objednávky vyjádřených v člověkohodinách a ceny za jednu takovou člověkohodinu dle
smlouvy, nejdříve však po akceptaci odpovídajícího plnění dle příslušné objednávky ze
strany objednatele a to za podmínek uvedených v článku smlouvy upravujícího podmínky
předání a převzetí plnění dle smlouvy.
 právo fakturovat cenu za poskytování služeb počátečního či průběžného školení dle
smlouvy vzniká dodavateli vždy po akceptaci poskytnutého plnění dle příslušné objednávky
objednatelem, a to jako součin objemu dodavatelem skutečně provedených služeb školení
dle příslušné objednávky vyjádřených v počtu jednotek školení a ceny za jednotku dle
smlouvy, nejdříve však po akceptaci odpovídajícího plnění dle příslušné objednávky ze
strany objednatele a to za podmínek uvedených v článku smlouvy upravujícího podmínky
předání a převzetí plnění dle smlouvy.

3.3 Obecné platební podmínky
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že:








splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), obsahující stanovené náležitosti,
musí činit nejméně 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného
doručení objednateli. Faktury budou doručeny doporučenou listovní zásilkou, datovou
schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení
převzetí.
faktury musí obsahovat evidenční číslo smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními
předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Dodavatel je po vzniku práva
fakturovat povinen vystavit a objednateli předat fakturu ve trojím vyhotovení a dále je
povinen k fakturám připojit kopie příslušných akceptačních protokolů či jiných dokladů,
pokud je smlouva vyžaduje. Faktura musí dále splňovat podmínky publicity dle Integrovaného
regionálního operačního programu, název projektu, číslo projektu a údaje o spolufinancování
projektu.
Nebude-li jakákoliv faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu
vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury
dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti bude
stanovena v souladu s výše uvedenou lhůtou splatnosti.
Cena za plnění smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. Všechny částky poukazované v
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Kč vzájemně stranami na základě smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků
nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
Objednatel neposkytuje dodavateli na plnění dle smlouvy jakékoliv zálohy.
v případě doručení daňového dokladu v období od 15. prosince příslušného kalendářního
roku do 31. března následného roku je objednatel oprávněn prodloužit splatnost faktury na
60 dnů ode dne doručení faktury.
Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům objednatele.
Pohledávky a nároky dodavatele vzniklé v souvislosti se smlouvou nesmějí být postoupeny
třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné
dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým
mravům.

4. Předání a převzetí plnění
4.1 Předání a převzetí Díla
Plnění v rámci Díla bude dodavatelem předáváno a objednatelem přebíráno po akceptačních
milnících a to vždy na základě příslušné akceptace, přičemž detailnější podmínky procesu
akceptace plnění budou obsaženy v návrhu smlouvy (zejména lhůty v rámci procesu akceptace,
kategorizace vad dle závažnosti, minimální náležitosti akceptačního protokolu, výsledné stavy
akceptačního řízení a s tím spojené dopady, způsob akceptace dokumentace apod.).
4.2 Předání a převzetí Služeb
Příslušné plnění v rámci provozní podpory Systému bude objednatelem přebíráno na základě
akceptace v rámci pravidelných akceptačních schůzek vždy po skončení příslušného čtvrtletního
období s tím, že detailnější podmínky procesu akceptace plnění budou obsaženy v návrhu
smlouvy (zejména lhůty pro předložení dokumentu týkajícího se kvality a rozsahu
poskytovaných služeb za příslušné období, jeho obsahové náležitosti apod.). Výjimkou jsou
plnění v rámci provozní podpory Systému „tvorba datové báze – ročník 2019 - 1. 7. – 31. 12.“ a
„g) migrace legislativních úkolů – akty v legislativním procesu k 31. 12. 2019“, pro jejichž
předání a převzetí se uplatní obdobné podmínky jako pro předání a převzetí Díla.
Příslušné plnění v rámci rozvoje Systému bude dodavatelem předáváno a objednatelem
přebíráno za podmínek obdobných pro plnění v rámci Díla.
Příslušné plnění v rámci služeb počátečního či průběžného školení bude dodavatelem předáváno
a objednatelem přebíráno na základě příslušné akceptace, přičemž detailnější podmínky procesu
akceptace plnění budou obsaženy v návrhu smlouvy.

5. Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a právo užití
Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem
plnění v rámci smlouvy předaným dodavatelem objednateli v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy přechází na objednatele dnem jejich protokolárního předání objednateli.
Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle smlouvy 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), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „AZ“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále.
Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále
jen „Autorské dílo“) užívat dle níže uvedených podmínek.
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Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen
„Licence“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž dodavatel poskytuje
objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání plnění či jeho části, jehož je
Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla objednatelem k jakémukoliv
účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech
pochybností to znamená, že:
 Licence je nevýhradní a neomezená a to zejména ke splnění účelu smlouvy (je-li Autorským
dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve
strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);
 Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným
Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
 objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle smlouvy (Autorská díla) užít v původní nebo
jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s
jiným dílem či prvky;
 Licence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení dodavatele udělena objednateli s právem
podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných
Autorských děl;
 dodavatel společně s Licencí poskytuje objednateli právo provádět jakékoliv modifikace,
úpravy, změny Autorského díla 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;
 Licenci není objednatel povinen využít, a to ani zčásti.
 licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v
ceně za poskytování plnění dle smlouvy s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu
a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu
Licence.
V souvislosti s výše poskytnutými licenčními oprávněními je dodavatel povinen nejpozději v rámci
akceptace příslušné části plnění dle smlouvy předat objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části
Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je objednateli poskytována na základě
plnění předmětu smlouvy. 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. Zdrojový kód bude objednateli dodavatelem 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, a to včetně instalačních
souborů, struktury a popisu databáze, vývojové, bezpečnostní a provozní dokumentace a
uživatelské dokumentace na adekvátním nosiči dat. O předání technického nosiče dat bude oběma
stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Povinnost dodavatele uvedená
v předchozích větách tohoto bodu 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, jsou-li řešeny v rámci
smlouvy (dále jen „Změna zdrojového kódu“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí
obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
Součástí plnění dle smlouvy může být i tzv. platformní software, u kterého dodavatel nemůže
objednateli poskytnout výše uvedená oprávnění nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, a
to pouze za splnění některé z následujících podmínek:
a) jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na
území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými
subjekty a který je v době uzavření smlouvy prokazatelně užíván v produktivním
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prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů.
Dodavatel je povinen poskytnout objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na
výzvu objednatele tuto skutečnost prokázat;
b) jedná se o software, u kterého dodavatel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální
význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost
v rámci plnění předmětu smlouvy bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků,
písemnou garanci, že další rozvoj plnění dle smlouvy jinou osobou než dodavatelem 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) dodavatel 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 pro tento
případ řídí výše uvedenými ustanoveními.
(dále jen „Platformní SW“)
U Platformního SW postačí, aby k němu objednatel nabyl nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli
způsobem bez časového omezení (nejméně po dobu trvání majetkových práv autorských
k příslušným Platformnímu SW), na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je
alespoň 3-násobkem množstevního rozsahu licence, který je nezbytný pro pokrytí potřeb
objednatele ke dni uzavření smlouvy (tento množstevní rozsah licence platí pouze pro licence
k Platformnímu SW, jejichž cena je stanovena v závislosti na počtu uživatelů; u zbývajících licencí
k Platformnímu SW platí množstevní rozsah, který je nezbytný k jejich užívání Objednatelem jako
součásti plnění dle Smlouvy, a k jejich řádnému užívání a zachování jejich funkčnosti po celou
dobu trvání příslušných majetkových práv autorských), a to včetně práva objednatele do
Platformního SW zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení písm. a, b či c výše (nelze-li to
na dodavateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními písm. a, b či c výše,
nemusí být objednateli k Platformního SW předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být
poskytnuto právo objednatele do Platformního SW zasahovat, vždy však musí být předána
kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace). Dodavatel je povinen
samostatně zdokumentovat veškeré využití Platformního SW v rámci Díla a předložit objednateli
ucelený přehled využitého Platformního SW, jeho licenčních podmínek a alternativních
dodavatelů, a to v rámci příslušné přílohy smlouvy.
Je-li součástí Díla tzv. open source software, u kterého dodavatel nemůže objednateli poskytnout
oprávnění, která jsou uvedena u Licence výše nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je
dodavatel 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 a současně je povinen zajistit, že právo objednatele
takový open source SW užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový
kód jakékoliv části plnění dle smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jejich
zveřejnění jakékoliv třetí straně.
Bude-li výsledkem nebo součástí plnění dle Smlouvy dílo, které je také předmětem práv
pořizovatele databáze dle AZ poskytne dodavatel objednateli k takovému dílu stejná oprávnění a za
stejných podmínek jako k Autorskému dílu, tj. Licenci dle specifikace uvedené výše (výjimkou je,
že taková licence bude udělena jako licence výhradní), což pro vyloučení jakýchkoliv pochybností
rovněž zahrnuje i právo na vytěžování nebo zužitkování celého obsahu databáze nebo její
kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části.
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Smlouva bude dále obsahovat ustanovení o tom, že:
 udělení veškerých práv uvedených v příslušném článku smlouvy nelze ze strany dodavatele
vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti smlouvy;
 dodavatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle smlouvy bude prosté 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 plnění dle smlouvy.
V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním dodavatele dle smlouvy,
bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení
užívání Díla či jeho části, zavazuje se dodavatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat
dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou dle smlouvy, přičemž
současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody;
 s nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Díla
a/nebo s poskytováním služeb dle smlouvy je dodavatel povinen vždy smluvně zajistit
možnost nakládání s těmito právy objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem
smlouvy;
 dodavatel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění
poskytnutá objednateli v příslušném článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování
plnění dle smlouvy;
 strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle smlouvy vznikne
činností dodavatele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se strany výslovně
jinak, bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva
k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že dodavatel udělil
objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena plnění
dle smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a dodavateli nevzniknou
v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu;
 dodavatel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v
důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně.
Jestliže se jakékoliv prohlášení dodavatele v článku smlouvy upravujícího práva užití ukáže
nepravdivým nebo dodavatel poruší jinou povinnost dle takového článku smlouvy, jde o
podstatné porušení smlouvy a objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši
2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu
škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši;

6. Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady a záruka
6.1 Odpovědnost za škodu
Smlouva bude obsahovat mj. ustanovení o tom, že:





výše náhrady škody či jiné újmy se řídí OZ a strany se rovněž dohodly, že omezují právo na
náhradu škody, která může při plnění smlouvy jedné straně vzniknout, a to na celkovou
částku odpovídající 150 % z celkové ceny Díla a všech Služeb po celou dobu trvání smlouvy.
Ustanovení § 2898 OZ však tímto není dotčeno;
škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu
podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy sjednánu pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
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osobě jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté finanční
škody) s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů
korun českých).
dodavatel je povinen k náhradě škody bez ohledu na to, zda je škoda kryta pojištěním. Škoda
může být, byť částečně, hrazena pojišťovnou dle sjednaného pojištění odpovědnosti za
škodu;
pokud v důsledku porušení povinností dodavatele stanovených smlouvou nebude objednateli
uhrazen finanční podíl z projektu, případně bude objednateli v důsledku porušení povinností
dodavatele zkrácena výše této finanční podpory (dotace), bude dodavatel povinen uhradit
objednateli takto vzniklou škodu (celý podíl z Integrovaného regionálního operačního
programu na projektu), případně zkrácenou výši finanční podpory (dotace)), která bude
vyčíslena poskytovatelem dotace a písemně sdělena objednatelem dodavateli.

6.2 Odpovědnost za vady a záruka
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že:
 dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla, jež bude mít Dílo (či jeho dílčí část) v
době jeho předání objednateli a dále za vady, které se na Díle (či jeho dílčí části)
vyskytnou v průběhu záruční doby. Dodavatel v souvislosti s odpovědností za vady Díla
poskytuje objednateli níže specifikovanou záruku.
 dodavatel poskytuje objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost v délce 5 (slovy: pěti)
let na to, že předané plnění v rámci Díla bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, bude plně
funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a
technické specifikaci a všem parametrům uvedeným ve smlouvě, ve výstupech z plnění
„Implementační analýza“ dle smlouvy a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se
vztahuje na všechny části Díla včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny jeho součásti,
včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Díla. Záruční doba počíná běžet
dnem řádného předání a převzetí Díla jako celku objednatelem, za což se považuje podpis
akceptačního protokolu objednatelem za plnění odpovídající poslednímu akceptačnímu
milníku dle smlouvy způsobem popsaným ve smlouvě dle článku upravujícího předání a
převzetí plnění dle smlouvy.
 dodavatel dále poskytuje objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost na to, že předané
výstupy z plnění služeb rozvoje Systému dle příslušné objednávky budou plně funkční a
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, odpovídají sjednané funkční a technické
specifikaci a parametrům a podmínkám stanoveným objednatelem v příslušné objednávce a
bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se vztahuje na všechny části výstupů
příslušného plnění služeb rozvoje Systému včetně jejich příslušenství a pokrývá všechny
jejich součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci příslušného
plnění služeb rozvoje Systému. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí
služeb rozvoje Systému dle příslušné objednávky jako celku objednatelem, za což se považuje
podpisu akceptačního protokolu objednatelem za plnění odpovídající poslednímu
akceptačnímu milníku dle příslušné objednávky a skončí uplynutím 5 (slovy: pěti) let od
dokončení Díla jako celku, za což se považuje podpis akceptačního protokolu objednatelem za
plnění odpovídající poslednímu akceptačnímu milníku Díla dle smlouvy způsobem popsaným
ve smlouvě dle článku upravujícího předání a převzetí plnění dle smlouvy.
 dodavatel dále poskytuje objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost na to, že předané
plnění v rámci služeb provozní podpory Systému spadající do plnění „tvorba datové báze –
ročník 2019 1. 7. – 31. 12.“ a „tvorba datové báze – akty v legislativním procesu k 1. 1. 2020“,
budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané
funkční a technické specifikaci a všem parametrům uvedeným ve smlouvě, ve výstupech
z plnění „Implementační analýza“ dle smlouvy a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad.
Záruka se vztahuje na všechny části takového plnění včetně jeho příslušenství a pokrývá
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všechny jeho součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při jeho realizaci.
Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí takového plnění objednatelem,
za což se považuje podpis akceptačního protokolu objednatelem za takové plnění způsobem
popsaným ve smlouvě dle článku upravujícího předání a převzetí plnění dle smlouvy a skončí
uplynutím 5 (slovy: pěti) let od dokončení Díla jako celku, za což se považuje podpis
akceptačního protokolu objednatelem za plnění odpovídající poslednímu akceptačnímu
milníku Díla dle smlouvy způsobem popsaným ve smlouvě dle článku upravujícího předání a
převzetí plnění dle smlouvy.
dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu Díla či výstupů z plnění služeb rozvoje Systému či
plnění v rámci služeb provozní podpory Systému spadající do plnění „tvorba datové báze –
ročník 2019 1. 7. – 31. 12.“ a „tvorba datové báze – akty v legislativním procesu k 1. 1. 2020,
jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním objednatele z důvodu
porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vady se považují i
jakékoliv chyby v datové bázi. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá dodavatel
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou objednatel nemůže užívat Dílo (či jeho část) či výstupy z plnění služeb rozvoje
Systému či plnění v rámci služeb provozní podpory Systému spadající do plnění „tvorba
datové báze – ročník 2019 1. 7. – 31. 12.“ a „tvorba datové báze – akty v legislativním procesu
k 1. 1. 2020, za které odpovídá dodavatel. Ustanovení § 2618 OZ se neuplatní.
dodavatel je odpovědný za to, že poskytnuté služby jsou v souladu se smlouvou, a že po dobu
trvání smlouvy budou mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky.
dodavatel je povinen poskytovat plnění v nejvyšší dostupné kvalitě a odpovídá za to, že
případné vady plnění řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, v souladu se
smlouvou.
Jakékoliv vady plnění odpovídajícího Dílu (či jeho části) včetně výstupů z plnění služeb
rozvoje Systému a plnění v rámci služeb provozní podpory Systému spadající do plnění
„tvorba datové báze – ročník 2019 1. 7. – 31. 12.“ a „tvorba datové báze – akty v legislativním
procesu k 1. 1. 2020, které vzniknou v záruční době, je dodavatel povinen odstranit na své
náklady a to způsobem níže uvedeným.

Jednotlivé zásahy jsou na základě definice vady rozděleny do tří kategorií vad:
Kategorie

Definice

Kritická

Vada kategorie Kritická znamená nejzávažnější vadu, která se projevuje
tím, že:
- dochází k zásadnímu omezení nebo zastavení nejdůležitějších procesů
objednatele nebo
- předmět plnění nebo jeho podstatná část je zcela nefunkční a objednatel
nemůže předmět plnění nebo jeho podstatnou část užívat.

Nekritická

Vada kategorie Nekritická znamená vadu, která se projevuje tím, že:
- užívání nebo funkčnost předmětu plnění je vadou významně omezeno a
dochází tak k významnému zpomalení procesů objednatele
Vada kategorie Provozní/Operativní znamená vadu, která nebyla
zařazena ani mezi vadu kategorie Kritické ani mezi vadu kategorie
Nekritické, a která nebrání užívání předmětu plnění anebo má zcela
minimální vliv na řádné užívání nebo funkčnost předmětu plnění ze
strany objednatele.
Jakákoliv vada v datové bázi

Provozní / Operativní

Datová

Garantované parametry řešení vad jsou uvedeny v následující tabulce (jedná se o dobu od
nahlášení vady ze strany objednatele v režimu 24x7):
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Kategorie vady

Maximální doba odezvy
(v hod.)

Kritická vada
2
Nekritická vada
12
Provozní / Operativní
24
Datová
24
Kategorii vady stanovuje objednatel.

Maximální doba odstranění
vady
(v hod.)
6
48
480
120

Dodavatel se pro Kritické vady zavazuje objednateli potvrdit telefonicky (následně pak však vždy
písemně) převzetí požadavku do 2 hodin od jeho nahlášení objednatelem.
Doba odezvy je ze strany dodavatele splněna, pokud v uvedeném čase předá objednateli
informaci o způsobu řešení vady a předpokládaném termínu odstranění vady.
Datová úložiště včetně všech součástí zůstávají vždy ve vlastnictví objednatele. Dodavatel v
případě výskytu vady na datových médiích a/nebo v případě jejich výměny v rámci servisní
činnosti garantuje provedení servisního zásahu v místě plnění, aniž by média musela opustit
místo plnění.

7. Sankční podmínky
Smlouva bude obsahovat následující katalog smluvních sankcí (obsahující primárně smluvní
pokuty):
 v případě prodlení dodavatele s provedením Díla jako celku v termínu dle smlouvy, vzniká
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)
za každý i započatý den prodlení.
 v případě prodlení dodavatele s provedením jakékoliv části Díla (plnění vztahující se k
příslušnému akceptačnímu milníku dle smlouvy) v termínu dle smlouvy, vzniká objednateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení;
 v případě prodlení dodavatele s plněním služeb počátečního školení či průběžného školení či
rozvoje Systému v termínu dle příslušné objednávky vzniká objednateli nárok na smluvní
pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý i započatý den
prodlení.
 v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad či nedodělků předaného (akceptovaného)
plnění v termínech dle smlouvy, vzniká objednateli nárok na následující smluvní pokuty:
o vada kritická: 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení a jednotlivou vadu;
o vada nekritická: 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení a jednotlivou vadu;
o vada provozní / operativní: 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i
započatý den prodlení a jednotlivou vadu.




v případě porušení povinnosti dodavatele doručit objednateli příslušný dokument týkající se
kvality a rozsahu poskytovaných služeb ve lhůtě dle smlouvy vzniká objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení.
v případě porušení v povinnosti dodavatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu
účinnosti smlouvy pojistnou smlouvu dle kapitoly 6 výše vzniká objednateli nárok na smluvní
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pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc,
v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry;
v případě, že dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vztahující se k ustanovení o
subdodavatelích (viz kapitola 9 část 9.5 níže), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve
výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení
povinnosti;
v případě, že dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vztahující se k ustanovení o realizačním
týmu (viz kapitola 9 část 9.5 níže), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
v případě, že dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vztahující k ochraně důvěrných
informací (viz kapitola 9 část 9.3 níže), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
v případě prodlení dodavatele se splněním jakékoliv povinnosti vztahují se k povinnostem
dodavatele pro případ tzv. „Exitu“ (kapitole 8 níže), vzniká objednateli nárok na smluvní
pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení;
v případě nedodržení parametrů odstranění záručních vad (požadované maximální doby
odezvy či maximální doby odstranění vady) v termínech dle smlouvy, vzniká objednateli nárok
na následující smluvní pokuty:
o vada kritická: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu
prodlení a jednotlivou vadu;
o vada nekritická: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení a jednotlivou vadu;
o vada provozní / operativní: 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i
započatý den prodlení a jednotlivou vadu;
o vada datová: 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den
prodlení a jednotlivou vadu.



v případě nedodržení SLA parametrů požadovaných pro řešení incidentů při provozování
systému (požadované maximální doby odezvy či maximální doby odstranění) v termínech dle
smlouvy, vzniká objednateli nárok na následující smluvní pokuty:
o Kritický incident: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou i započatou
hodinu prodlení a jednotlivý incident;
o Nekritický incident: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý
den prodlení a jednotlivý incident;
o Provozní / operativní Incident: 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i
započatý den prodlení a jednotlivý incident.



v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti dodavatele, pro kterou není ve smlouvě
stanovena specifická sankce, a její nesplnění dodavatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě
poskytnuté objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), vzniká
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)
za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. V pochybnostech se má za to, že
dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 (slovy: pěti) pracovních dnů.
V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Verifikátorovi datové báze vzniká objednateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení v poskytnutí součinnosti.
pro případ výskytu jakýchkoliv chyb zjištěných objednatelem v rámci procesu akceptace
plnění či jeho části (jednotlivé typy chyb jsou specifikovány v kapitole 2.4 Dodatku č. 3)
vzniká objednateli právo na následující smluvní pokuty:
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o

o

o
o

o

v platných aktech je v rámci jednoho ročníku sbírek v akceptovaném objemu dat povolen
výskyt nejvýše jedné chyby v procesu tvorby vyhlášených znění. Pro případ zjištění
jakékoliv chyby nad povolený počet vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
250.000,- Kč za každou chybu, o kterou skutečný počet chyb překročí povolený počet.
v neplatných aktech je v rámci jednoho ročníku sbírek v akceptovaném objemu dat
povolen výskyt nejvýše deseti chyb v procesu tvorby vyhlášených znění. Pro případ
zjištění jakékoliv chyby nad povolený počet vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každou chybu, o kterou skutečný počet chyb překročí povolený
počet.
za každou chybu zjištěnou v platných předpisech v rámci jednoho ročníku sbírek v
akceptovaném objemu dat v procesu tvorby konsolidovaných znění vzniká objednateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každou chybu.
v neplatných předpisech je v rámci jednoho ročníku sbírek v akceptovaném objemu dat
povolen výskyt nejvýše jedné chyby v procesu tvorby konsolidovaných znění, nejvýše
však 7 chyb ve všech ročnících dohromady. Pro případ zjištění jakékoliv chyby nad
povolený počet vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za
každou chybu, o kterou skutečný počet chyb překročí povolený počet.
v pojmech tezauru CzechVoc je v akceptovaném objemu dat povolen výskyt nejvýše pěti
chyb. Pro případ zjištění jakékoliv chyby nad povolený počet vzniká objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou chybu, o kterou skutečný počet chyb
překročí povolený počet

Smlouva bude dále obsahovat ustanovení o tom, že:
 zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody; nárok
na náhradu škody je objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna.
 strany se rovněž dohodly, že celková suma uplatněných smluvních pokut v rámci smlouvy
nepřekročí částku rovnající se 150 % z celkové ceny Díla a všech Služeb po celou dobu trvání
smlouvy.
 v případě prodlení kterékoliv strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně
nárok na úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
 lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení
apod.) činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování;
 strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat
druhou stranu k podání vysvětlení.

8. Doba trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že je uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím 5
(slovy: pěti) let od dokončení Díla jako celku, za což se považuje předání a převzetí posledního
akceptačního milníku Díla (Kompletní akceptace Díla) objednatelem a to způsobem popsaným
v rámci procesu předání a převzetí plnění dle smlouvy.
Smlouva bude obsahovat ustanovení o oprávnění objednatele smlouvu kdykoli v průběhu
provozní fáze (tj. v období po dokončení Díla jako celku) vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
a to i bez uvedení důvodů. Výpověď smlouvy objednatelem v takovém případě musí být učiněna
písemně a doručena dodavateli.
Smlouva bude obsahovat ustanovení o oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy v případě
pokrácení nebo odebrání dotace.
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Smlouva bude dále obsahovat oprávnění objednatele od smlouvy písemně odstoupit z důvodu
jejího podstatného porušení dodavatelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude
považovat:
 prodlení dodavatele s provedením díla či jeho části (akceptační milník Díla) v termínech
dle smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) dnů, pokud dodavatel nezjedná nápravu ani
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke
splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů
od doručení takovéto výzvy; nebo
 prodlení dodavatele s odstraňováním vad či nedodělků předaného (akceptovaného) Díla či
jeho části ve lhůtách stanovených v příslušném akceptačním protokolu delší než 30 (slovy:
třicet) dnů, pokud dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí
být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 opakované (alespoň 3 x za příslušné kalendářní čtvrtletí) prodlení dodavatele s dodržením
požadované maximální doby odezvy či maximální doby odstranění záruční vady kategorie
Kritická či s dodržením požadované maximální doby odezvy či maximální doby odstranění
incidentu kategorie Kritický incident, tj. dodavatel nedodrží lhůty tam uvedené pro tuto
kategorii vad/incidentů oproti lhůtám tam stanoveným o více než 48 hodin; nebo
 prodlení dodavatele s poskytnutím služeb počátečního školení či průběžného školení či
rozvoje Systému v termínech stanovených příslušnou objednávkou delším než 30 (slovy:
třicet) dnů, pokud dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí
být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanoveních smlouvy o subdodavatelích; nebo
 porušení jakékoliv povinnosti uvedené v ustanoveních smlouvy o realizačním týmu; nebo
 další případy, o kterých tak stanoví smlouva (článek týkající se práv užití).
Smlouva bude rovněž obsahovat ustanovení o tom, že objednatel je rovněž oprávněn odstoupit
od smlouvy v případě, že:
 v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek dodavatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut
pro nedostatek majetku dodavatele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je
rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel vstoupí do likvidace; nebo
 proti dodavateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení
objednatelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude považovat prodlení objednatele
s úhradou ceny za plnění předmětu smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud
objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení písemného
oznámení dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že:
 odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce
k tíži objednatele;
 odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne,
kdy bylo doručeno druhé straně. Strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy se
nevrací dodavatelem již poskytnuté a objednatelem akceptované plnění dle smlouvy a
dodavateli v takovém případě vzniká nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny,
přičemž při stanovení výše obvyklé ceny se přihlédne k ceně a fakturačním podmínkám dle
smlouvy;
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ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění
smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených
smlouvou, která mají podle zákona nebo smlouvy trvat i po jejím zrušení;
v případě odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž
by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Smlouva bude rovněž obsahovat ustanovení o povinnostech dodavatele pro případ tzv. „Exitu“,
tj. povinnostech dodavatele při/po ukončení účinnosti smlouvy zahrnujících mj. vypracování
exitového plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci exitového plánu či poskytování další
součinnosti s tím související, přičemž cena za tato plnění bude součástí ceny plnění dle smlouvy.
Detailnější podmínky budou obsaženy v návrhu smlouvy.

9. Další obchodní podmínky
9.1 Požadavek na součinnost ze strany objednatele
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli
součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci plnění dle smlouvy, kterou je po něm dodavatel
jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci plnění dle smlouvy, oprávněna požadovat.

9.2 Požadavek na součinnost s verifikátorem datové báze
Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost Verifikátorovi datové báze v
rámci realizace procesu verifikace datové báze. Verifikátorem datové báze je myšlen subjekt
zajišťující nezávislé ověření kvality zpracování datové báze dodavatelem.
Podrobné parametry procesu verifikace datové báze včetně vztahu tvorby a verifikace datové
báze jsou specifikovány v Architektonickém návrhu.

9.3 Ochrana důvěrných informací
Smlouva bude obsahovat závazek dodavatele k zachování mlčenlivosti ohledně důvěrných nebo
jinak chráněných informací, se kterými přijde do styku při poskytování plnění dle o smlouvy a to
v detailnější specifikaci.

9.4 Splnění podmínek Integrovaného operačního programu
S ohledem na to, že předmět plnění dle smlouvy bude spolufinancován z Integrovaného
regionálního operačního programu, bude smlouva obsahovat rovněž povinnosti dodavatele
vyplývající z této skutečnosti a to zejména, že:
 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
 Každá faktura musí být označena číslem projektu (bude přidělen po přijetí žádosti ŘO IROP).
 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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9.5 Další vybrané obchodní podmínky
Smlouva bude obsahovat závazek dodavatele provést plnění dle smlouvy sám, nebo s využitím
subdodavatelů a to v detailnější specifikaci (včetně povinnosti informovat objednatele o všech
subdodavatelích a jejich změnách a rovněž včetně ustanovení obsahujícího podmínky týkající se
možnosti změnit subdodavatele, kterým dodavatel prokazoval část splnění kvalifikace veřejné
zakázky). Zadání provedení části plnění subdodavateli dodavatelem nezbavuje dodavatele jeho
výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění vůči objednateli. Dodavatel odpovídá
objednateli za plnění (či jeho část), které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej
poskytoval sám.
Smlouva bude dále obsahovat ustanovení o realizačním týmu určeném k plnění předmětu
smlouvy (včetně pravidel k tomu se vztahujících zahrnujících mj. pravidla pro případnou
výměnu osoby - člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím bylo prokazováno splnění
technických kvalifikačních předpokladů a dále i ustanovení, že veškeré případné náklady
související s jakoukoliv výměnou člena realizačního týmu nese výhradně dodavatel).
Smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že je platná a účinnosti nabývá dnem jejího podpisu
oběma stranami a dále, že strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zák. č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že pokud předmět
úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit
i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti.
Smlouva bude dále obsahovat ustanovení o tom, že:











smlouvu bude možné měnit pouze písemnou dohodou stran ve formě číslovaných dodatků
smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou stran;
smlouva bude obsahovat ustanovení o tom, že se strany podpisem smlouvy dohodly, že
vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ. A dále, že dodavatel na sebe v souladu
s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností; tímto však nejsou
nikterak dotčena práva stran upravená ve smlouvě.
smlouva bude dále obsahovat ustanovení, že si strany nepřejí, aby nad rámec výslovných
ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí
praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se
předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
vztahy stran smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českým právním řádem, zejména
pak OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze smlouvy
budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů,
všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným
soudem v České republice.
dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších
údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny.

9.6 Náklady objednatele na pronájem linek
Mezi primárním a záložním datovým centrem je možné podle potřeby dodavatele zřídit
dedikované linky s parametry až 2x10 Gb/s, latence do 10 ms, jitter/stabilita do 5 ms, a to ve
vysoké dostupnosti, případně linky fibre channel až do 8 Gb/s.
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Příloha č. 1 výzvy

Měsíční ceny pronájmu linek jsou následující:
Ozn.

Typ
Ethernet

PL-11
Fibre Channel
PL-12

Rychlost
100Mbps
200 Mbps
1 Gbps
10 Gbps
2 Gbps
4 Gbps
8 Gbps

Kč bez
DPH
10 000
15 000
16 000
80 000
50 000
80 000
80 000

DPH
2 100
3 150
3 360
16 800
10 500
16 800
16 800

Kč
vč.
DPH
12 100
18 150
19 360
96 800
60 500
96 800
96 800

Všechny ceny jsou uváděny s dostupností HA, tedy redundantní s SLA 99,9%. Zřízení je možné
do 3 měsíců od závazné objednávky.
Náklady na pronájem linek bude hradit Objednatel. Výše těchto nákladů vycházející z nároků
dodavatelského řešení na konektivitu bude součástí hodnocení nabídek. Objednatel proto
požaduje uvést, jaké parametry linek budou ze strany dodavatele požadovány.

10. Seznam příloh:
Smlouva bude obsahovat mj. následující přílohy, které budou její nedílnou součástí:


Příloha č. 1 - Návrh architektury informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa



Příloha č. 2 - Detailní návrh technického řešení informačních systémů e-Sbírka a e-Legislativa



Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Detailního návrhu technického řešení informačních systémů eSbírka a e-Legislativa



Příloha č. 4 - Dodatek č. 3 Detailního návrhu technického řešení informačních systémů eSbírka a e-Legislativa



Příloha č. 5 - Akceptační a fakturační milníky



Příloha č. 6 – Struktura nákladů

Pozn.: Přílohy obchodních podmínek pro implementaci eSeL a Verifikaci datové báze jsou
identické.
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