
GPM1933

GPMPDOONSMJ

Č,j, Objednatele:

Evidenčnl číslo Objedn~tele:

GPRAPOOON5MJ

Výtisk číslo, 1.\
Počet listil: 10
Pi'ilohy: 5

Mgr, ~niel Kerman,řed~~1 úStavupro ~d[ul1\~lalit~lt~ relIm~
dále oznafuvaný téžjako "Obj;'dnatel"

2. GORDICspol, a'. o.
se sídlem:

IČ'
DIČ:
llonl«wQi spojenÍ[
člslo účtU:
Zástupce:
Realiza",,:

SMLOUVA

o

zajištění'poClp0r-J' pr()YQZ:~,'~9,ČJP.~véI10"systél1lu
GINISUS'TR:, '

Čl, 1 Snill/Viií strany

Čes~ "'l'Ubllka - Ú$liIv:prj]~ul'll~",b,l;"lítdíc:b ,."iim'4
"'Í sldl..m:S~ěoov~2> Pr:aba 3,,Pse: '30 00 "
JC: 751121079' ,
D1Č: (2,5112779
BonkOVÍJispojeni:
,ČiSkJ (1&:
ZástupCe:

v Jlhl<i~, Erbenova4;psc: 5'86 Ql,'OpS"rlá ve vlo1Ce Č, 9313 oddilu Cobcl1odniho
rejstři~," V:eden~ho ~raJskVm ~""dem v Brně
47903783
CZ47;)03783
Komerčrt.i ,baríka, •.s., pobočka j,hl~va
19-4?4560Q247/0100
Ing,)aromiIŘe,áč, iědnatel:~ gene~"rr11 ředitel
pobočka ~roh~, praha 2, It-alská 35, PSČ 120-00

dáleoznačovaný téi jako"Poskýtovatel"

(Objednatel" PoSkYtovatel wni\Čov;ini,polei:né dále b!žJ'lko "Smwvni Sl:niny';j

ČI, 2 Preambule

1. Smiu"nl slranyse d0hodfy, že J~lch záva;koVý "rt<lh;orože,~ý touto smlouvou (dále léž "Sml",u"il") se lidi
zákonel1l e. 51;l/1991Sb"0tJchodni >ákpník ve zh'\'\!1f pozdějš.óth predpj';{l (dáleMi "ObchZ") a ~ákooem

t,141/2000 se.; Op<ávu autorském, o prá"""h souvisejících S právem autorským" ,měně některých 2ákotlO ve
,něnipozdejšich předpiSÓ (dál~ též"Au.tz"). '

2. Poskytoilatel pr?hlošuje, žeJe Opr';vněným n05i.telem ma}etkovY<:h práv k poi'ilaČ<Wému >'{Stému GlNI5'"
(>:;ORDJc" INt""rova~ jnfmm.čni Systém).

3, Nevýlučné né(ie~osné právo k uŽitisoltWarový<:h mst." d~",bá~ slruktury počitačoVého systému,v "iž jsoU
BťÍ\ovávána pata Objednát~l~ oinať'ovanémujako

a) EKO :GINlS USTRudělil Poskytovatel Objednateli na láldadě smlouVy "SmiOOva o převodu práv.
k užiti a 'Ilnplementadpočltač<wého system'u. fKO GJNIS USTR".s ozoačenfm GPRAPlJ{)lNWf le dne
5.10.2010; . .. . '

b) SSl GINIS UST.R udělil Poskytova~1 Objednab!lIna zakladésmlOlJvy "5mlo",," o převodu práv k
ulit. a Implementaci poČita'čtivého systému SSl.GINIS USTR" s o,na"aoim GPRAPQ01N5E6 ze dne
2.5.2Da
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Podpora 1. úrovně

Implementace

AkWa/izovaná ver2P APv

Č1.3 Výklad pojmll

1. smluvnl strany se dol10dlv,lepro účely Smiouvy (včetně jejíchpřílQh) budou d~le uvedené pojmy vyklMány
takto:

Podpora 2. úroLIIJě

~~ 3. úrovně.

~oJitakrnro5Oby

>
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strana 2 (a:lkern 10)

\,



elcktrooickiÍ fillma typu datová "Pf;;V" doručeno

rm. typu .,moil nebo ftp' úložiště souč"5Ilě ,

to formou do datové scJ!ránJty:... ",""''''",1
adavkuObje<lnatelem Poskytovateli do doby,
ozději zam s ie5enim nahlá!ené ZJvady, resp.

ddlá.eJíd ve.-zj tohoto APVmění jeho funkčnost,
tečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto
ura dal da!ov~ho fondu, S kterým toto '/mm APV

skyto~alelepřl ř6cfiiiiOia',jivlďl líikajiC!ch se
J«mfiguracea p<)uiltl (o!á,kytypu"Jak na to")"
bovl! ď nesto,mJamoí 'stavy APV; chov;;ní APVv

urovně, sběr !'of;;davk{} a opera1Nníkomunik1idv'
ovazovaný Poskytovatelem na adre>e

rVlsnid12~~aíiCi1"~;;'-Qbdobi.
uj~ 'sjednanou "roveň poskytování, která je
dě ,>e ,Poslcytov~telem 'a Je spedftk"""n.

lJdriby'" Podpaly" které se Poskytov~tel 'ovo,uje
Alrf!!ii/izovďnýmverz!Í,; API'.
jména • poskytov,;riim pravidelný-ch 'Upgr~d",
m"éna z dllvodu .měny legislativy). p<)sky!ov;;ni

fylaktiSkér.o rázu S c~em P;"dch1",eni závadám
AI'V prollOwván, • ,ouvisejícím chybám,APV v

asen.Ý.9gáVi!.'tt!i!!>i osobami. -
přlstupu k APV v prostředí Objednatele ,e

ovatele ~'L~~~rjJ.~~.ri.rE'o?,,",!,aťku,---,.~~oJ
v.tfI"Senl požadavku" jeho řešení s odb,omýml
nepřítomnosti KOIJlaklni osoby v miste plněni,

_____JLr~w,.fl."-gob",aneprazóneno,li K<m/?!itri osoby. , ' " .__

[

r akovi: chov!,";llPV, které je odr,šni: od vla>lT1Qsti uvadenýeh v ofielálni doku"",ntaci
k APV, přlpadně nemožnost provozovat AP\I podle' dokumenlovanýd1 vlastnosti a
postup6, nebo právnjvad~ 9.0.~,---.__, , , ,, "

m uvnc M" m , ,
'"- ,$mlouvy. m.".

f'knosollé medium
~~

Py,,,cké př~nosové medium CD/DVD,
do datové schr;;ni<y, ,elektronická 10

, doručenim upOwm~~!.!)a Předáni tou
ReakČflidoba

..._,., IDoba nd nahl<i:Šenf Závady, resp. Poi
kdy je Poskytovatel iX'vln~n n~Jp

Požadavku.';l: ....-... ,.,..
Aslste= odborn;';:h pramiini!<O ~ekll!pot"davkiJ
rutinnfho provo<u, základní instiil"ce.
dale Otá<ektýkojídch se .Závad(chy

= ru s dokumenťadl-:,.
~

-~
Systém P,," poskytovohi "WPOtY 1. '
~~~'. /1" Rašeni požaďailkUpr

Servi5ni ;;t0k0i
h s: 5er\ilcedesk.9ordiC.tz. 'Z. iS_9.fOŽadavku a provedených se.

~ SeJvice Level, ,Agr~,,*,,t' oma"
Ob~dnat~.I;~vol;teln.po doho
v Smlouv ,. - ....
Všechny formy Imp!el7Íenl<1Ce,'-- •Služby

~,~.•. ..Q~~l':1:nout Objednateli ve yztahuk
SWrmrintenana! Aktiv~., Poskytovatele spojeno .e

příp.dn~~~'moiacrných Updam(zej

- mimoř<idn' PatcM- Pra'lidělné " plánovan~ člnnÓsti pro
počilaČov!ího vyfJ.1venl, na kterém je

~ . - rostředi Objednateli.,-- Nová, ver:zeAPV, u kteréseďĎp,ou pře
"to no zákla,dě zrněnyjal\ékollv sku
APVvyt'lořena,- ale neměni se strukt

-.,.~~_.. !:1!0JW.. ._-,.-
Upgraďe No."," verze APV; u které se oproo pie

a tona základě změny jakékoliv s
APVvytvořena, a zároveň se mění st

Wkaz
RťVI<@<;uje.
,ii.J1i~ o proV,;donýchp,ackh O~SOUI1,1

Vzdálený 'elektiWIkkÝi Možnost ,elektronickéhO v,dál~ného
"'''tu j stran' odb6rQ0;,h.Jl'acovn iIďl 'Posliyt

ZástiJpd ko;,r;;ki~ich osob !iramvníCi Objednatele opr;ivněni k
pracovnlky Poskytovatele po dobu,

ti~vďdď,
,

ČI.4 Pi'ed,ni;t plněni smtouw

1. Předmětem plneni je poskytov;;nl PoskytoVatel"m Obj"ďnatell souboru Slulebvrt~hujidch se výlučně

k Aktualizovaným ve,",,;" APVo dále závazek Objednatele poskytnou! Poskytovateli k to",u nutnou či

potřebnotJ součinnost, převzít od Poskytovatele p."kytnuté plnění a '"platit Poakytovatell .a poskytnutá
plnéliíz této Smlouvy <jednanou Genu.

2. Službyposkytovane Poskytovatelem dle létu Smlouvy v sobě nmahrnuji níže uvedená případn" plně,,1

PoskV!;Qvatele, která bud6u ,účtován. Objednaleli jednoriÍzověmimo rilme" Smlouvy podle aktuální
hodinové sazby POSkytovatele a mnoistvl spotřebovoného m"teriálu,

aj opětovnou in3talad APV z jakówli..- příčiny, jej" potřeba provedeni neby1a zpil,oooná
Poskytov,atelem,

b) servis Aktaallzovanýcj, verzi APV, které by~ Objednatelem "měněny nebo konfigurovány ,
Produktd, které byly Objednatelem madlfi,kovány bez předcllozího písemriého $<Juhl.sLJ
Poskytovatele.

I
[,
i
I
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Vlámdplněni predmětu Smlouvy moji obě. Sm.llivní lIlr,my ~métlir, nilw!iv VŠilk výIllČf1ě, ná,lC\fujld
povi~noSti' .,' , .... '. .'."

o) 'vz.~mliě ,polup'oawilt o po$kytovat" wšk<lréinf<lrm~ p<.itříobné prq řáilnéplnéní svY~h ~á"azlďi

vyp1ývajlcich .télo S~9UVY;.... . "" ..... '
b) noprodlellě infum,ov;,t.d",hQu ~mlu"ni stranu o'V?nlkunebO hi-o,icfmvmiku překMky plněni majíd

výim;ll1rri vliv na řádili! avčásrle plrii;;jidietetoSmll>UVV;' . . .. '. ď
cl' poskyOOv,;ťdruM'm1,!,,(lÍs!rMě Úpl~é, praVdI~ ova.sn,é il:'fonTI'<;ě o vešKetYch skutečnostech,

kteCé JSOu neoo mOhOlJbýtdOlelíteproJádrii\plněoI:1Ie,t>l!<" !j~iouVy;
dj plnit $vé~a~ky_;yplÝ'/.iljiéi) tl!~,$mlo~"i !i!k~ a~"-~hiIz~lo k ptodTenJ s pJriěnlm jcdnolltvýcll

term.Jnn"s prod!enfm sPi~I-Je!Jriotl.~ peněžn,ch zavo.kťl,

2, V siluvio;lo$ils Plňe~klii>ř,edmět~sJJlí~y~"Ob;d~$I~~jrÍiéno, '';lkOliV v!;aK vjílučně, n.slcQujicl
~vinno;t1, " '.' ý;' ' '

o} VV'ilnout t;i1<iiV<'RJ SIl<J.~lnnost a'poSkyID"<it PQ~aten vš~chriY .lmo'l:"a.ce, data adokumetita<i;
,'KW<é oodO\Í 'poskÝt<>lIíÍtelem:aPi'áv~ně 'p@ld.ÓVJÍDY kuínofu~nfřád nél)oplněnlt& Smlouvy;

b) iajls~t potř~blié ie>hnkko-oo.lan;;ai'níP<ximl~ky'phj. řMné plněi1Hél:05mklllvv;
t) umolnlt "'-""I®>""teILpnstupdo pbjeki5, tzoifzenf, k ,programovému' Wba,"en;, d<itabázlm a

lilfonn"čnfmu,~u 'OliJe<I~atele v il:Ii$tlhu' Ol!!bytrw(Ii pr9' ř.ídnéplněnr téta"SmlollY'f dle
\IZ.jemI'lěSl:hVálénýchp~p,5;ď '. . 'ď ď .' '. • ď

d}"'ilsttt doi;tateč.népraoovnl p'rosifCdl pro-,p'~at<.i\lnliiY. :P<i~l(ytOIÍatele nebo jeho subdodavatele
PodiejLo' se n<l p1nenl9l!!I>'liY VObje)<tec:hObi~'driatere;

e) "':'fijtl,tdostatečn?\'kiIpatitusvýi:h praoovnlkb s ?dP""ldajici kv<iliiikotl, která bud;,po~kYtoVai:elem
oprá~n~ně p<>ladována křádnémuplo.nltéta 5",IO,:,vý;

fl Udt'ŽlN~ ~[ovQznf prO>tfedrVsptll~iJu sesp.Xifi1iill:e1l11 '1",bCev Iiřilole Č.2 Smlouvy, )1\onltorovat
mmnédiYW' Oe~ selhánHunKmostla'':>1bnínltj<Íjich 'JWlku.,a' in5t<llovat Vše<h~y opravy chyb a
AktUalizo~ané '1'rteAPV, klem'mll dodá l'oS!lyt!>J(atel;

g) ;"jišťovat prov",nl správu informačhlhosy5témti, piov02Ovat.dma o ,álohO'lat dam za účelem iejlch
obnovlteJ"",,",i; . '

'hl dodrž(,yal po,tupy Poskytovatele pro pře:dkl~dánl s",,"snichilOŽadovk~; pro ht;;šanl chyb a pro
r",hodO'lání o. potřebě Sluiby;

I) dodt'ŽlNat in.truKce !'<Iskytovaťl'le pro ÚĎržbu proVádě"ou obj<idnatei..m a proz,;j;šťovánf

Slufeti;

,:',:,ťM,:;;, ,~V",
.:\'\i'e>·.', 'e i;; .'!"'fou,a V ?~jišlffiI'J'f1'fPDrY proVOZIl WI!i!'?'v€l1O sy,lémuG[Nf~.ysm

',Ai;j,::~~A;,:,ď;, "e) llpruVtl PiW!J:tihVÝIl1i§nu náhradním dM, kterou je mnné provést v d~slffj~u nG{jbol~1 jlný<:ll osob
él'::(;,+it'f;Y-;-;:;f, netJe POskytovatel, '

,~;~Ii;[-:;:cj»>K:',\,ď~~i<Yt»Vatelneni povjm,;n plnit povinn<>Sli Y\'plývajld pro něj" uStanoveni této Smlouvy ve ~ztal1ti k jiným

~!;;; .OO''',"",wm"m ,,"m::: ".~. P~;"""" .ml,mkh ",,"

i#·,tr/)'"
",;',;1,' I,

3. VsouviSlosti s plněnim předmětu SmlouY'f rriáPoskYtov,;,tel zejm"na, nlkol;" vŠilk výlučné, mí,ledujld
povinno.lJ:. . ,

.) 'p(lSl:UpQV3t připl~ěn~ Smlouvy fádné lak, abybyiodo""ženo ':"čelu Smlouvy;
b) poskytoval, 'SI(JŽ/JY'v S1Jul"du $"- *dn"~O!J ""'olimu tak,.aby vyhovoValy poti'ebám Objednatele, se

ktei'ými byl PoskytoVatel prokazatelně re.:námen; . ,
c) ,ajistitdost"tečnoukil~lbJ svýCh praco~mM J;odpO\'l:dajk( kvalifikod pro pookytOVilní 5IuieJ;,
d) dodržovat be;,Wnosmrpředpisy Objedm.teleisnlmlž byl sel:námen;
e) poskytovat t)e,platný zaručnl serv" na Objednatelem reklamovane iávildy poseJvlsn;m ,á""hu po

dObutrvánl zákonné ~árul'nrdolly, (včell1ě po;.l<ytnuti Objednateli podP(){)' I pii řešeni prObléma
,owisejldch s chyllnoll fun]«lonalltou AP\'). Vady vzniklé neodbornou obsluhou nebo nevhodným
uživáním o<:lstfaní POsl(ytoyatel 00, ,bytečného odkladu"" náklady ObJedn.atE:le.. Nároky z vad
nelahrnují ~á"'k nebo právo na Mhradu jakýchkoliv jln~h škod plynoudch Le z1:rátyZlsKu nebo dat,
ztrát md.'nosti použ~i Akooll20yaných YeIif,APV, nébo následnýd'l šKOd, jakož i jin~h nárok5, a.to
"oi tehdy, Když ObJedn,atel namožnosti takov~h škodu~romil;

fl pookytno4t jako součást dodávky přl,lusn<Ju kompletn; dokumentací a lnstllačnr med..;
g) v wuvl$lostl s vývo.l"m v oblasti Inf<)rmai't)ich technologII a \liastnfm prDCe""mcertifi1<a.ce aktuoll,ovilt

$p:","'kiIce uvedeno v pfflOJ!eČ.:jl Smlouvy;
h) zaJistit, aby veškerá dokumentl",,· včetně návodu kobslule ka každému předmětu plněn! byla

včeském jazyce, aktuálól a úplná;
i) poskytovat Objednateli podporU APV v l'np"dě pOtřeby i e-mailem, faxem nebo dopisem Včeském

jatyce.

4. p""kytovarel se zov••u]e posli:ytovat Objedn.tell SlužlJy a APVv amožslvl, jaKosti o p",v"denl,.jež určuje

t"to.smlo~va, na podkladě konkretních StA.- Sjleclftk<lce. Sluieb formou StAje uvedena v pfOqze <:,]

SmlouVy.
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5. Vpiipadě pr<;><;lioni Objednat:<>le 5 posťytoy;;ním dohodnute sou<irHlo,ti, které braní Poskytovateli v ř.ídnE'm

plně"; t~ Smlouvy nebo toto plněni ,tezuje po<Matným lpQ50bem, po doblL delší net 15 (,lovy: patnáct)
d"ů, je Poskytovatel oprávIlěn, bez ohledu na další nároky, přerušit plrlě~i nle télo Smlouvy (úplně nebo
ČiÍstečně), dokud nebude toková 'Qu6""0"" Objed ""telem po,kVtilu!", oll;;: by ncposkytovďní pln"ní " toldo
důvodu bylo povazov""o "" pradlenf P<lskytovatele <;plněnim př.dmětu Smlomry,' tím všaK, že na tuto
inožnost Obiedn~lele písemn" upo'omí nejméně 5 ('lovy' pět) dni před tim,než plnční přeru'i. V piipadě

pierušeni plněni dle této Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli škodu, kler" , tohoto
důvodu Poskytovateli vznikne ('ejmen. dod.tečn.é náklady '''Inaloiené Poskytovatelem), a terminy plnění

dle této Smlouvy.'" proolu,uií o dobu pierušenia o dalM přiměřenou dobu potřebnou k Zllcvucbnovení plnění.

6. Poskytovatel m~,e sesouhlasem ObJp,dnatele pověřit provedením Služeb ji~o" osobu - subdodavatele,
kterěho si 'voli, Provádi·li Služby 5Ubdodavatel, mil Po.kytoviltel vM Objednateli odpovědnost, jako l>y
S!utbyprováděl (po.kytoval) sám.

7. K.ždé předání plněni pledmětu Smlouvy bude provedeno formou okceptace Protokolu, pokud n<'n; dálp,
uvedeno jina~, Objedniltel j. p<Ninon pi..,mně zdilvoonlt a doručit Mjpozději do 5 (slovy, pěti) procovních
dnb 00 dop, dorLJč"ní Protokolu rta adresu Poskytovatele, připadné odmitn<Jtíjeho akceptace. Neakceplovaný
Protokol, které nebude v uvcd~~é Ih~tč včetně ld~~odněllí vrácen zpět Objednateli, je považován uplynutím
této Ihflty ,a akceptova~Y. Plně~í pMmětu Smlou~ realizované v každém kalendářnim roce S ukončením

reali'ace poslušné části pln""i, v~ 12, (slovy: dvanáctém) měsÍCi přlslušného kalendářního roku přc(M

Poskytovatel Objednateli po v,áJemnédohodě v1dV tak, al>y akceprnce Služeb proběhla nejpozději do data
3L 12, přislUŠf1ého 1<a1endářního roku.

8. Objednatel je oprá,Vněn odmll<1out plev,eti Služeb od Poskytovatele v případě, že předávaná část díla
'l'ikomje natolik vážné vady, že n"mbžesloužit svému účelu v5bec nebo, výramými omezanimi.

9. Oojdp,-li pn plnéni dle léto Smlou~ k vytvoření d~a Poskytovatelem, které je předmětem autorskoprávní
ochrany dlo AutZ, ,.vaz"i<' Se Poskyl<>vatel poskytnolit Objednateli k tal<to vytvořenému diltJ jakoce1ku I
k jeho jednotlivým částem nevýh,.dní nepřevoditelné a čo;ově omelené právo k jejich uiiti. Přesná spedAkoce
podmínek tohoto ulití bude na ,,,kladě dohody SrnIlIvnichslran obsahem dodatku ,mlouvy specifikované v
Čl. 2 odst. 3 této Smlouvy,

10. Objednatel je oprávněn používat Služby a Prod'IUyod d.ta j"jidl pře-nel;.

ČI. 6 Doba a místo plnění

1. [)<'ba a terminy posl<ytování Služeb jsou uvedony v příloze Č. 3 SmloulIV jednotlivě u každé konkretni Služby.

2, Nřstem plnění této Smlouvy je praco~iště Obje.h.alele na adrese Slwiecova 2, Prol,a 3.

ČI. 7 Cena

1. Cellmvá max;m,;lní cena Z" 1 rok plněni předmětu Smlouvy čin. 104 925,00 Kč,

.lo~'I: jednoSIQčtylltisfcedevětsetdvacetpětkmun českých bez DPH, bet.ilni přehled cell ,a poskytování
Služeb je uveden v přnoze Č. 3 Smlouvy

2. Cp,na za plněni předmětu Smlouvy je stanoven;, Jako nejvýše připtJstná Zil obdobi 1 roku a zahrn<Jje ve!ikeré
náklady Poskytovatele včetně dopravy" práce ooborných praCGvnik~, Výjimku z ustanoveni tohotoodsl:avce
tvoři ustanoven; odst. 4a odst. S tohoto článku a pl"ě"í (II" odSl. 6.2. přffolw Č. 3 Smlouvy. Mimo
uvedena výjimky nejsou připu.tné ládné dalš( podminky. za který<:h by mohlo doj~ ~ překročeni ceny.

3, Cona ZJ mčsic, ve kterém b"de Sn,lou~a u,,~lena, u přislušných SLA dle přilobv <:,3 Smlouvy, je staoovena
jako pamětná část měsični ceny plněni odpo~íd'Jíeí pOCtu dni od uz,,~řerli Smlouvy do konce měsíco.

4, Smluvnl strany se dále dohodly, že cenyuveden~ v této Smlouvě a pfilohách této Smlouvy je
Poskytovalelkafdoročně oprávně" vidy k počátklJ ka,dól10 kalendáinn,o roku nový,ito hcdrlOlU meliročni

Infiace spotřebitelsKých cen (míra infiace vyjádřená pr~měrným C\lČn;m vý'Iojem spotřebitelských cen posledniho
kalendáin,ho roku proti pr~mčrtJ roku předchn2lho), KteroU pro piedchozí kalcndářni rok stanovi český
statistický úřad, Ceny navýšenI' o tuto me'imčni infiad jsou cenami pro daný I<alendářni rok nejvýše
připusl:nými a v pr~běh<J d~néhn roku ve "'tah" k ;nnač"imu oaVY50váni neměnné. [) provedeném navýšer,; cen
je poskytovatel povinen Objednatele pisemně informovat Písem"" informace mLlsí být podepsána
,lalutárr,(m zástupcem Poskytovatele a musi obsahovatdotčený kalendáini rok, pnvooni výši cm, poul-tou
miru ion"""a no~. ,lanovené ceny d1e jednotlivých položek, Bu<Je---li chybně uved~rl ka1endářní rok, chybnó
uvedeny ceny p6vodni, chybr>ě stanoverlS mi'n In~"ce nebo cllybně proveden výpocet novýdl ce", nen,"s;
Objednatel no~ě stanovené cenyakl"ptovot," to ai do zasláni nové be,cllybné pi""mné informace o
navýšeni cen, Písemná inlnrmoC<: $ náleZito;tmi dle tohoto odstavce Smlou~ je nezbytnou "odmínkou
k uplatl1ění cen navýšených dle tohoto Qdstovco Sn,louIIV·

5t'iln" 5 (celkem tO)



':Q\stliyblrJoufaI<:tuIOVĎny včetně DPI-L Po~kytovatel OdJlO'lidá ,a to, fu sa,ba don" z p"dané hodnoty bude
.iianw.no, v okamžiku faktlJrace vidy v souladu S plato0ni právními pledplsy.,o', ,.', , '

Čl. 8 Platební a fakturační pOdmi"ky

9'n,,,J"@latná no~kJ.dě dariovýc~ do.kladQ (f~kt"r}vys,l~v'mYc~ Posl<Yt<>W,telem. I'oskytc,vatel je
povinen povznikupráva fakturOVat vystavit a Objednateli předot fakturu, ve 2 (slovy' dvou)vyhOtoven,,"1 s
rozepsá.ním jednotlivýc~ Položek dle předmětu Smlouvy, ' ,
,,' ' ",' """, '.

2. ' 'poSkytovatel ,.zavazujG 'vystavit příslušnou fo~ru vidy za p(i~iu~é ~čněiié a al<ceptov~né plnění, a to
",dy be/Gdl<Jodi!ě,podatu "'kutečněn! zdanitelrn\hopiněn;opmka,atclně dohlčit ~"ň<wý,dOkl"d (fakturu) na
adreSU,stdla ()bjcdnatcle do,' (slovy: Pě!i)dD~ ode-dne,vystavenl.Pa~ uslmtečněn;zdi!nitelneho plnění je
vždy datum llkcepť<ici: plfslt.>Šn"ho plnění PóskytOliatelem.

Jedn~ii""fa"t(Jrymu,íO~h0\l3tlislti'~m1"ury~kyti!~tt!;ci Óbj~n;d);Ill,čí5Ioúčtu e IIŠe<:hny Úd,,)e
uVedenév § ZBZ"konač',,235/2004 Sb.,°donl , pl1d•.n~ h~F)Ci\Y, Ve ,~ěi'iP9idějšíd,předplsfi, a v § Ba
Ob<hZ,véIDěnipo~dějšío:l)p",dpi>il, Podmínkou f~.ktur~,s-/iIfeI> je ~f\<:eptaceSlufeb ze strany
Objed natE;le. ~~d ~tl9us(llJčá5ťi faktury,Je PrOWkOl '~9dcpsanýOprJvn'<"ýinl qsobilim

F.ktUtyjsoti siJi.t~é 'do ls·h,(slovy: p~iiiáctl) k~leiidářriicj:, dM pojejiC~ PiQJ<it~atelru;m doru&niObjednateli
na adresú.stdl(l Objednaíflla.

Obj~d~atel jeopr<Íilněn dod.\il spi.tnOsllfaklUry Vráti(poskytóYilte"11 fitktui",kte~ .neoOSahuje
pofadiwa~é~áleŽI~I,~ nenf1i'fWl~n. ~ ~~I~d~ ~ Smlouvoú, nebo~rá,9I)sar*Jinécenovéúdaje než
dohodniJte, ve Smlouv" kopraVěnebodoplnějjí,3nl~Um budeV prodlenl,oe zapl.cenim, ,Objednatel mu,;
uvěst BlNod vráceni. DObá splamoStlnO'lé (opravené)f"!<tury <:<lčín<' zr,;;,yu běžel: ode drie'jejfho doručen;

Objednateli, '

ó. Po.olinosi zaplatitjespldp.<Já dnem orlepsá<Jifakt"rovailé částky ,úi;tti Objelinatele:

ČI.9 Vlasl,,;cké pi-iii/o

1. v přípildě,le no základě plnění Poak'jt<>v<iteleOe někte~ pt<>ju,\tymajf státvlastnictvim Objednatele,
plect>á'; na Objednatele vlastnické právo k A'odllktl1mdnem .úplnéhp zaplacení cony ttlko.,ych Produfrt(},

2. Veškeré diagnostické prostředky a 'letvi,nldokumenttlce poskytnuté POskytovatelam Objednateli
v S1Juvi,losti s'touto Smlouvou z~,táv"jí ve vloslníctví Po$k.;wvalele a Objednatel se zovazuje vrátit je
Pnskyl;o1iatell neprodleně PO' ukončen; platnOSti teto,Smlouvy.

3, Neloe,peč! škody na ProdUktech pfechiÍlÍ na Objednatele dnem jejich pfevzetí GdPoskYtovat..le.

ČI.;10 Zárl!q,í pOdmínky

1. PoSkytovatel Objeihiátcn poskytuje na p,',idanó Produkty, Akl",,/iwvi/(é veueAPV a Slulbyzár~ku.ifl

jakost.Zárukilza jakostObjedniltele,ln pleviatých Produk/{J l;iude poSuzována s přihlédnutím na ustano""n! §
429 ož431 ObchZ. PMk'jtovatel poskytuje Objednateli ,;iruk~za jokost Produ.w, kteréjSIJumotedálni
JIO'I.hy, po dobiJ 24 (slovy: dvaceti Čtyr) měsk~od jejichplevZéI;Í Objednatel"m,. to že tato plněn; po výW
uveden.ou dobu ~eproká!Ou mate'iálové nebovýrnbnívady, z":ruku ,"jakost Af.:tuiJ/aoViiných ...,.,.lAPII
poskytuje Poskytovatel po dobu 12 (slovy: dvanáctllmi!s1ctl qd Jejich lJ"ede~í dOruti~~lhop{()vom, záruku za
jakost $luleb~O(slcvy: tfícet)kalendářních dnD od Jejich převzetí (akceptace) Objednátelem

2, Smiu~ní straiw se dáledohq(lly na lom, Je ""ške.ré náhrody z vad pmdonýdl P/Odu.w, kteréjsou materiáln!
pCMlhy, jsou "mezeny n. výměnu proka,otelně vad~ých liÍ'rl<lmových maleriáW, n" kterich jsou ulOŽ€ny
cIodanékopie .dokumentB a soubor6 dat Poskyto.....tel je povinel1 vymol1i! Objednateli Výše uvedenév3dné
věci matenáln! povohy 0030 (siovy: třiceti) koiendář.ních dn~ od upl.tněni práv", odpoVědtlOStl zo vady
Objetln,atelem.

3. Posk'jtovatel g.r3ntuje Objetlnate!l,ie dokumentY a S1Juoory dat.. kterélliu v dimd plněn, předmětu

Smlouvy da z,okl.dě této Sml<>uvy předal, jsou 3\1to,izovoo0ni kopiemi 6ri,g;nál~ pll,lu;;ný<h do1<UmooW
a soubot1'l dat PoakytOliatele a že k nim má práva na Jejich !:imni, instolod, konfigurad. 'právu.



---_.........~-~--
Čl. 1~ R.eklamace, odstraňování vad

"":'~f<l~[;,?~ D~cl~ K.QfllDktními o,;obami01;ljedn~till .. hlášeny P<>skylovab!liKomumk~iprostfedky
:ďHI~še~i ",kJameceprost""dnicl)irmelcktronloképošt'y I,'"poViiovet za dostatečné pouz~ v případě, že bude
>'i>lXleP@iló.'""ťucen\imelektroniCkýmpodpisemObjednatillea jeho příjem potvrzenzpn;vou podepsanou
":z,;rt!<~nÝm'olol<tro"ickým podpls-en;POokytGvatel",..Rekl" m~c1 ObJednatel uplalňuje pisemně "" adre~e

•ťe,,11?1ce, poskytovatele uvedenou v Čl. 1 odst. 2.nebov elektrooid<é podobě na portálu 5ervfcc[Jesk na
,"dl)',S",hllps:!/l'elVlcedesk.gordLO,Cl

Objednatel součosněs,o"ml menímhvadyzeŠle ,následujid pook",oy:
,b~~fcu:~~e~~~'. k'Za'""di(u"éstv ""Cl' se pr~evt'ii vadyvčetně d~kil,~),

Definice úrovni zé-.:act, Ra'Jképídobye Ll)tJl:y Pf'J, odsfr8fJi!iIí iJvadjoouspecJftk[lVány v pl'1lo.e 1;,3 Smlouvy
konkl"~ně u každé Sluiby; pQl<u,o jS9u v rámd slllŽb\"garanlovilny;

,.

Čl. 12 Sankční ustanoveni

1. Pokuty za prolGirnnénep1ní!nr pOskylov<;nYcll S!lJieb i><i,SkYtovateiem JSOU specifikovány v přjlQZe l!,]
Smlouvy kÍmkrétní! li!qlždé SIlJÍbY. " ' ,

2. v přípáděprodl""IOblednatele $~ ;apla,enrm",nydle'téió SmlouVy neooj~jí č_sti j~ Objt.dniltel poVinen
zaplatitPoskyttJv~teliú,o\( z prodl~nlla ke2dýl ,apOČiltý den prodlen" ,ve Výši 0,05 %1 dlužné částky.

UpJatně~ím práve nalapiece~íúrokuzprodleníi\ebóUlplacenlm úroku.z ptodlení nenímj"k dotčeno ani
Ilmezeoo právo Poskyto~atele na náhradu škOdy. '

3. Vprípadě prodlet1'Otijedliatele splatelii'mj.kOkO'" částkY ~p"lnédlétél;O Smlouvy ovrre než 21 (slovy:
dvacetje<lnajdnOi je PoskytovatelOprilVněn, bez Ohle.du ml da.1ší nilroky, přerušit plněni dle tétoSmlouvy
(úplně nQOO částetr1j,), ;dokudnebudelekov"čá~ taplae<:ne,anlŽbY neposl<ylovárji plnění z tohotO dOvodu
byl~ ~~ežov;Í1lO <ll prodle,níPoo~'1at~I'j'}lím však,~,natulO mo!no,"l Obl~d,,~~le pí""mně ,"pozorní
nejme,ne S (sIOIl'{' Pel) dn, před 11m, ne.!: pln"lllpřer.ušL V pnpaděp1erusen' plněnld"ldoh9tondstav,e

Smlouvy je Objednatel pov;nen ~s,kytovatillluhradit pi'ípadnou' škodu, l:terá lloholo dllvodu
PoskýtoVatell vm'Me (zejména dodiltéčné nákla""'vynaložen~ Posk'{tóvatelem), a termíny plnění die.lélo
Smlo!WV .se prodlužují o dobu:přerušeníp1oěnl a o další přlměřellOu dobu potřebnou k movuobnoven; Plněni.

Čl. 13 Náhrada ~kody

l. Sml,,"n, str~ny majl odpOvědnost za zpOsol>enou škodu v rámci platrlýl::h právních předpisO a této SmlollVY.
Smluvnl strany se zevaZIJj(~ Vyvinuu'me, Imálníhoúslli k pi'edchá<eni;;kodám ~ k mlnimallzadvzmklých škud.

2. Ž~dri~'<e '1T11uvnich stran neodpovídá Z3 ~l<o<Ju,klerii v'niklavd~$ledku viknt' ne,právnéllo nebojinak
Chybm,no ."dání, kteréobddela od druhé smluvní strany. žádná ,e smluvních stran nenr odpovědná z~
prodle,ní ,pqsobené'prodlením <plněním, záva,k~ druholJ smluvni stranou.

3. NahralUje se,kulečn;í škoda e Ušlý zisk, Náhredeškodv se řídí obeLn'Ími .ustanoveními ObChZ. Uplatněním
nebozaPI.cen!m smluvní pokuty nenídotčeno ani omemno, prOvo !"'ŠkOl:en!! smluvnl stranyna náhredu škody.

~, PoskyWvatel ódpbvidá ,a škodu zpOsobenou vadným plněnim tem S;nloirvy.v rozsahu staMveném česk'Ím

právnim řádem, SpAhlédnutim k ustanO'!"nf § 379 ObchZkpnstaWjlSmluvnl $lr~ny na ,ákladě lIZ~jemné

dOhody; 'le úhrnná p!'edvídalelná škoda, jež bymohla 'lZniknoul v příČinné 'ÍOuvislosti 5 porušenim pOvinností
vyplývajídch p.';' ně, léto Smlo!WV, mMe činil m~ximálně čásl1<u rovnajíd se cen" 2. S!ufily, klerelU byl
povinen Objedn~teldle Smlouvy uhredit POskyll)vatelí ke dni vzniku Okody, a 10ma"imolně ,a dobu 12
(sloVy: dvanácti) m"5ídl před v'nlkem škody,

5. Náh,-ada !kodyse platí v českých korunoch.

6, Poskytov~tel nenípovinen nahradilškodu ,pOsobenou ztrátou nebo ,ničen"m dat Obj~dn~tele, pol<JJd k ní
došlo neplněnrm ,áv",ktJ Objednatele dletélo Smlouvy neb,'- '- dalšicil jím ,aviněných dilvodO tedy napň'klad

aienikoliv "Ý,lučně: 'násilně, počít;'čolfými viry a jiným škodllv'Ífl1 kódem, ""ahom třetích st,-en, neodbornou
obsluho", ''''vhodnÝm ullit~nr APV; 'a podobně,

strana 7 (celkem '10)
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/'1' <",r\>'"
ci, ,>:'., «';',;;', SmlOlMI o 2~jišMl1ifXXlr_ fIIOIf()ZU {l(I!!~!:,:1éhG systému GlNIS U5TR

J0~:;::X:ď"
;,1,::,0,,;(";';'f(1' ČJ. 14 Řešení sporll'. ,~'Jty,:.,.-,.,.:,

~~~~i~1f:!~f:,';~~~iiJ širany-,e,avazují vyvinout m"ximální úsiM kodstraně"f v>Mem,*h spotilvz"iklýdl l1a z.1lOaoo této '.,
';~11f,~,:;::;;,:,;:~~:~&ňe~o Vsouvislosti ,; towto Smlouvou a k jejich""řešení zejména prostřednictvím jednáníSmlllllnldl

~L;;;,<;:'::\': '. ďl',iCft5\<-'j,,' ,jip!IJliIdě ""lId.níhoie,'eni spor~m"-,i~ml~"níi'i)i _anamr QUdOO t;yto I'e,enypřed věmě a místně piíslušnYm
if5i Y:<>' SQ~dei11 dl~ :<ákQ"" 1':, 99/1963Sb., ťlbtan~1<ý !)Oudní řád, II platném měni.

ii:":,';eď~.; ..:: '

'!QiY(" ČI. rs Okolnosti vyliičujído<lpoli';::cinoSt
L žádn.,e smluvnkh stran rieodpoilídúa prodleníipfuibenéokťllriostl'ni vyliJčuiídmi odpovčdrKlst,, ' ..' '.'.'. . ,

2. 'SmJuunl St,:"nysedohOdly,!epro úi'eiytétriSml~,",: za ol<blm;5l; vYlučujíd odpovědnost pova'1uje
překáll:1i, která 'nastala. ne'ávl~le na wllpQVjnné str'arr,i~ bfáníjfve~plněflrjejl povinno~, J~I'1e nelze
rmui11něpfedpokládat, žeby povinná strana tutopl'el<áiku nebojeji ná51edky ~hi pfl 'l'Yn'alo'1eni ""škerého úsilí,
kt~réllew,r<lv~dll~é,v danésituaCl.poŽildovat 9dvr"'ila neb9ďlJ!'ekollilla, a-diÍle,íe bY překálk~" době i"Jiho
""niku' předvidala, OdpOvědnoSt ""yYl~Čl.lje p/ékálka,km(á'i'Znlkla'mprve vdobě,)<dy pÓvinryá str~na b\<:la
v. prodlenl ,s plrě,nrmsvé pov!nQosti nebo vznikla 'if(jlchhpspodálsl<ýd) poměr,l; Učlilky o.kqlnO<tI vylučuJld
odpOvědnostjsóu oi'nezany'pou'e nadóbu:'dok~d t<'Já. překážka, s ní'1 jwu tyť<l úiiink\l spoiený,

3. Smi;jvhistr~na;u m1M<t1la ok,Olno;t vyl~čuJ(ct odpovědnost, Je iXlvJnlla o tém skiJfečnosti nepiodlerě pÍsemně
Informovat druhoustr.n'I. Sml~vnj strany 'se",v",ujr kvyvinuti rnaximálnfuo "silik Odvrácení a pfekonánl
okol nostJvylučujidch odpovědnost.

i

,.

ČI. 16 Koinunlkace mezi sinluvnlml Stranami

Smluvnlstrany spólu budo.u komunikoval kcm/Jfllkaénímf{irostřidky.

Jména OpfávnJný(lroS1Jb Konl?~m";h ofl'lJ ~da,l$fiOlil;lktni I~forrnace jSou ~deny v QfilwiAS;,;louvy,
sndlivn( strany JSll\Í opi~VoéhY páiStřednlctvlm Opriivněných osob jimi 'jmenovane KontiJktnfoso!Jrzměnit,
phčémž změna je úČinná. doručenim pisemného q,námenl o tokovédrui,ě $mluvnl strane.

V""cl:maozMámcní mezi SmlwnJmi stranami, která~ "ztahujlk této Snilouvě nebo kteiá m~jl být uČiněna
nalákladě této Smlouvy, musibýt uť;něn~ v písemné podciOO a druhé stroně do",če"" bOlf. o<obně, nebo
doporuteným dopisem ti jinouformou reglstrovanéh.opoštO"ního stylmnaad"",u Uvedenou na litulnl strám;e
této Smlouvy, nenl·;; touro. Smlouvou stanovenancoo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, přfpodně

doručenlm do datově Y:hiánky,

O,námenlmv pí>cmné podobi\ se ,,,,,umí doručeni oMá.menl dt:\JI1é·,;mluv"l straně bud'v paplrovéfurmě Ilebo
v elektromcké (digitální) formě jakodokument"" formátu *,do(, *,rtf nebo *.pdfna Pf~no~. médiu.

sm"uvní strany 5e ,a""'''jí, že" pilpadě zi11ěny SV<Í adresy pudml ó téti:i irriěiiě ďrUhOLJ ,;~'I.uvní stranu
iniorni,wal nejpMději do 3 (sloVy' třl) dnO,

ČI. 17 OChr<ina InfOrmací

1. PoSkytov:atel a Objednat;el se zava,ujl, le jakěkolivlnformace, které ,ískalind druhé smluvní strany
v souvisle>stl a plněnlm předmětu SmlollVY,nebo které jsou obsahem předmětu SmlolllfV, neposkytnou třetlm

osobil.Tll bozvýslOVného souhla~ druhé smluvní sti'any, Povlnno;j: Objednatel.. dle zákona č, 106/1999 Sb., o
svobodném přlstupu k Inlormadm, ve zněni pozděJškh předpis5, nenlustanovenlm věty pře-dohazl <kJti'eno.

2. Poskytovatel'" zavazuje dodrlCIVat zákon č.101/2000 Sb: O bchrahě b,obnlch úd"f~ v pl"tném 'něni o
zalle,p.čit ,plněni v'-ech povinností z tohoto,ákona vyplývajídch; Je povine" zachovávat ml6:mlivost o osobnidl
údajlch a o bezpeřnostnich opati'enlch, jajich, zveřejnění by ohro'ilo -;"bezpočsnl o,obnich údajO, l'<ivinriost
mlt.nlivosti tN' i poukončeni platnosti Smlouvy,

3, Ochrana informací se nevztahuj~ na plípady, kdy:

oj

ó)

.j

';JT1luy~; ,trana prokále, že Jetaro Informaca veřejně dostupná, aniž 'by tuto do.stlJpnost
,p~SDbila .samá smluvni strona,
;miuvnl strano prokáte, ze měla tuto intormaci k dispozid ještě -před datam ,přistupnění druhou
stranou," že ji nenab,oa v roz!'<'ru Selákonem,
smluvnl str~na obdr,í od lpřlstupňujld strany plsemný souhlas ,přistupňovat danou Informaci,
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,;ta i"fomláce, na které se vrtahuji u5t1mavelli tahoto článku. se pcw,,"uji V€,keré informace v,ájemně
,'poskytriuté. v ustninebo v pisemnéform~, j.kol, i know-how, Jimž se rmumíveškeré pOln.tkY obohodni,

VÝri:Jbtll; beZ~ostni. technické čiel«>nomlcké povahYvČe~~ě software, diag~oslika, dokumentace ,vČetně
Fll~~u,JiholNiSejids činnosti smllNnl str~ny, kle,r" majískutečoou nebo ~Ie,poi\ potendální hoonotu a které
n~Jsou v plisl~nýth obchodnkh kfuzich běžně doStupné a vrtahuje se na ně dl" v~le příslušné ,ml""ní strany
Povinnost mlčenlivosti.

5. Smluv~í striliiy sezavaz~jfnakládatS InfQrm~cemi dle specifikacé v,odst. 4 toho!očlánku, kterejimbyly
po!ky!nu!y druilQ~ "Wnou nebol" Jinak ziskaly v so,uvlsloSli s plněnlmSmlouvy, jal«> s obdlOdnimtoJemstvím
a uČinit vdkerá organlta"ní!echnid<á op.tření, zobr-aňujld jejlcll ,nell2iti,č1 prozrazeni.

6. povjnnostinJrnnl;vo5~ olnformaclchdle si>edfil<ace v odSt. 4 ion';'" článku tŇa i po ukonrnní plainosti
SmlouV\'.

7: Pnskytoviltel Jepovlnén ,.jistit plněn' podmínekiajlš~ěn;Q""rany I~form,d podle tohoto i'1ánku i ze strany
j€hoslibdooav;'teld.

ČI.18 Platncst a ukončeni platn()$tlSml(luvy'

1. Sml.ouvilnabýv~platnosti ddem jejihopodp;sud,uhou ,mlUVllI Stranou,

2. Smlouva je uz.~řena n~ dobu neurčitou.

3. Plamost. retOSmlou:'Y lze UkOnČit písemnou doliodouSmlw~ích stra~, jejíž součásti bude i vypol'<\danl
~záJcmných zá~a'zl<t1 a 'pohlec!Ovek,

4. Platnost télc> Smlcuvy Iz~ ukonlit plsemriýin oostbupením smluvnl strany 00 iéio Smluuvy doručeným druhé
smluvnl:straoěi dBvodú poostatnéJlo poruš",,! smIUvri.ír;h jXJvl.nností. ~wJsta,tnýmporUšenitO smluvnlch
povlnnostUernlmo Jiné opakované(tj,nejméně dvakr~ prodiení d'uhé,slllluvní stranys plněnim Icter<íholcoliv
jejiho,áva,ku podlesmloUVVi j€"II'prodlení delšinežd~a (;Io"'r':. 2) mě.íce • tov případě, >e druhá smluvnl
st",na .přes p1selllné upozorl'lěnrn.porušenl SmlollyYtoto porušení v pOskytnuté Ihdre, která nesmibýt kratĚI
neŽHl (slovy' des~t) dn~, neodstran;la, " ,

S. Odstoupeni 00 Smiouvy mu;f:t>ýt písemně oznámello (jhJhé smluvní straně" jo účinne měsíc P'O doručeni
tohoto oú\i;menídru;,e smluvní straně.

6, OdstOupením od Smiouvy nejsoudotčena ustanovenítýkající se ochranylnFormad, lešení SjlO,n, ,ajištěnl
pCll\ted~vl<y ktorékoliv ze smluvnlci.' ,s~ran, nohfadv,škooy a ust'''ipvenl týkajicl se .těd1 pr~v a povinnosti,
z jejichž povahy Vyplývá, že maji trvat i po odstouponi od Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnmit
peněl;t~ plnční ,a plněni paskytnurn před účinností <Jďsroupcní od Smlcuvy).

7, Smlouvazoniká rovně, uP1ynutlm výpovědní IhOty, I<fu~ je 3 měsíce. VýpoVědní IMOto >aRna bl;žetná,ledujíd
měsíc po'dohJČIln; výpovědi druhé smluvni straně. Smlouvu mnž" ,vypovědět kterákoliv ,e ,mluvních stran,
"lo; be, uvede'ni dll.vodn..

ČI.19 Ostatní ujednání

1. V>tahy v,nik.jid 'C SmlollVY a v nívýslovně' neupravené'se řídi příslušným; ustanDvenim; Obchl. Autz.

2. Smlouvu lzedoplnit;,' měnitpouze pi,emnými v>estupn;; číslovaným; dodatkY, adso~hla$eným,i Smluvními
stranami 5, výjimkou lměn,Y C<'ny spoofikovaoé v Čl. 7 této Smlouvy, podcp.s.nýml oprávněnými ,ástupci
Smluvlllch stril~, ,měnou Konl>krn!cl, osob dle ustanoveniČI. 16 odst. 2. a,aktuall,ad spedfikad uvedených
vRřllSlze Č. 2 Smlo"vy.

3. Objednatel jé oprávněn p<lstoupit pohledávl<y vyplvvajld l této Smlouvy třetím =bám Jen s předthozlm

pisemným Souhlasem PMkytovlilelem.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 (sloVy: čtyiech) stejnopisech, platnosti originálů, přičeml Objed~atel obdrži 2
(slovy: dva) stejnopisy, P1Iskytovatel obdtll 2 (slovy: dva) stejnOpisy. V' připadě pochybností o autenMl'nn<\:i
textu této,Sml,cuvy piatí,že povinnosti smluvnl '~T"ny nesmi být menšia pr~vo nesmlbYt větší, než je ve
vyhotovení Smlouvy, které mo v drlenl druhá ,tralla,

5. Poklid není ve Smlo~vij stanovenojinak,vše<hny plsemnos~ podle Smlouvy se pořizuji ve 2 (,lovy: dvou)
stejnopisech" nichž každá smluvnr strana obdržl po jednom stejnGpisu.
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6. Néd~nou so,,6ísll SmloUvy jsou následuFd pffiol>;:

o) Přílohač,1; SpedfikoooApV
b) Pň10ha 1'.2; GINIS (pmpatibility lisl
10) Pnloho(3: Specifika,," slureb (SL4) a jejichcetlY
d) pHloha'ě.4; Konti>kt{J(oSObj
~) Pi,lohoč.S: VtoryPrOlvkoKJ

v JihlilVč. dne: V rr"le. dne ,:

~, ~~
.J:,-~=--J~{\:..\-- __ ' _

'Za ObJ<'dnatele
Mgr.,DBnrel Herman

ři.'d;tel uSffivúpro >lu'dlu)Tl totalitních relJmfi

str3na 16 (oolkem ID)
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i:

iOOó .. :n'OO
1110 '001 server Zdr.licéhcedosoomi dok: • i

1110,~ jdlent T- ADM • ,
1110 nr kJI.hi 'Te ,AKC i«idriJ~v~ •.ib MM O ,
1110 '" riklitiinf~';;i. íseiilHdi+ f_ iS50% O ,
112D .- ", ADKS a'I<ílrt<rt:ě .dt:sUb ekiO
H2O ic kllentT-AD • ,
1130 005. ;;.;;;;e;:' tdi;iiCé"i;i; ~oome:~eriá "

,
1130 101 - kiienťT- ADe "'

,
1140 '161 klient T • AUR "

,
1140 úl k1,'''ntř -' AD Mmimstr;;<e 'iř_dkolltad • i

úi '. ",.. ','- _' '. ,'. .. .... ·e .... '.0" .. '

1140 'k/lenľT' ADS Administrace ";stav- o ,
1210 004 ' sťri~i;d;;IfEe'ti";' do 5000~ . inliS. o ,
1210 10i ' klie'ntt .IJCR o "-1221 00'4 serv;,r"Zdi.licend.do50'oO:1" ro< o i

1221 "" ldient T -ADA "
,

1240 o"' ""rve, ldr"r.ence do'100'0 •. měs. "
,

"'O '" kli"ol'T - ROZ • i

i250 G03 selV<ir>:dr,lIc""i::e do 1000 lá .. měs. o i

1250 io I<IIMtT: 'ocr "'
,

no O", setvelldrJloonce ;'.omezem' o ,
126D 101· klientT- lNU " i

1290 00' ,erver rJicence do 10(1{r"" ;;$ " i

1290 '''' klieritT 'FUt i

1310 00; servei!<dr.lkence naome;:eniÍ "'
,

13!D '''' k1ieilt T -BLIt '" z
1320 00. 5erver ,drJicence db 2000 faktur m. " i

1320 io kllentT-KůF " •
1330 00' server zdr.licence do 1000 00,," m. "

,
B~ W, klienfT-'PO o ,
1340 00' server ulr.licence do lOGO faktur m, " i

,~O '"' klient T • KOF " a
1350 O server r.licence do 1000 uka~a m. o ,
1350 "" klient T • PRE " i

1370 00' server ulr.llcence do 1000 dokla<la m. "
,

131° '''' kllentT • POK "
,

,,~ OM server zdr.llce'ooido 2000 doklada m. o ,
1380 W, klient T - PPD " i

1440 00 se"";", zddieence neomezeri' o ,

Přiloha č.l

Specifikace APV

Polo,ky, kded,uM část l<ódu ob"""oJe hcidnotu "000" Jsou pouzeinformallvního cI1.rakteru a nevyjadřuj;

'"mo$!lioo část API!.

----~ ~-~--~~~ ~

l
'1,

~i
_.i
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celkem cena sottWaro~cll součást,nočitaČ<lvého sremu EKO + SSlGINIS USIR

,~o

1550
_J550

1551

1551

1700

1710

1710
1710
1710

l7i
1720
1720

1720

1720

1721

mi
rzzz
rzao
1730

1730

1730

1780

1780

1780

1780

1835

iaas

trn
00'

'"'
"~

'"'000
000
001

'"3i2

000
OO!

,009

101

111
202

000
,,101

000

ODl

OM

'"'000

ocr
000

'"000

00'

klientT· SML

Server r.lke';<;edo 10000 kitret

kl.,ni T - MAJ

server ldr.lloonre.do 10000 karet

kite,>! T -.JNM

oiiNIS' 5SL '~s 'sov;; služba

USU Unl'verzái"!.,- 16 "u'el

serverlidr.(;c.;nce do iccoo d~kumeiílÍ'l

mu~iiicenoo úsv do 501d1ent~

mzšíř€ňl,'el. r;"",,óosti+" d e.s
POD Pooalclna
5eNer~dr.licénte dO 10000 dokUm<'iidl

'*'rver-;;pQD , 5o%ldr.licenté
~ir~ňt T'POD .
IdlehtT."TPD Geneiátm ddadd1 denfk~

I iliac,,; ':f'{)E

J.1ASMail ~ui~niai
kll"nt ,T" Mk

WP • ravmi
5e~ zdi:Ucente <IiY iccco zásilek
serverl(jdicenée eWp

~1I"ritT. WP
SPI S isdvna:
seNe! zdr.llcence do 30 OOD_dokument~

server álioonrn e5Pl
ldientT-:·SPl

XRG lSDS ROlhranfnadatové· ><;hriln

_lici: 'ce XRG " ose Jiht

"
""
"

ao,
a,,

,,
t

,
,
t,
a

,
i

i

i

i,
,

3497S0,00
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1

Úvodní informace

Úvodní informace

2

Systém GINIS je modulární informační systém, který je schopen práce v rllznorodých
provozních prostředích.

Pracuje v i'irchltektuřé tlustého i ten kého klienta, podpo;uje trl databázové platformy,

PodporujE; několik tj'PU kanceli'if$kych sy;;tém~. úloži'.šť elektronlckychdokumeht,') fl

poštovnfch systému. '

Systém je integrován s externími datovÝmi zdroj.

Podporovanéd;;ltabázo"és;ystél11v

Ínflirma1;ni systém GINISpodporuje tyto dat~bi!l7.0vé servery'

I

I~

• Oracle oatabase

• lBMlnformb, Dynamic Server

• Microsoft SQL SelVer

Standard Edition

Enterprise Editlon

Workgroup Edltioh

Develcper Edltlon

Enterprlse Edlt;on

c-jnnovatcr Edltion

Growth Edltion

untmeee Edition

Choice Edition

9,2.0.4.0 a vyš,,!

10.2.0.4 fl vyšší

11.2.0.2
...._--

....-

3
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1l:1

GINI$ Compatibilit'l List

-;c,"c,c,c"c;c"c,C;;E(Útio~'-------r,~o~ococ+cc,cec,C{Cdoporučen sP4-'----
Standard Edition 2.005 + SPl (doporučen sp4)
WorkgroupEdltion 2008 (doporučen SP2)
Developer Edltlon 2008 R2 (doporučen SPI)

Expres.s, Edltlon

',Desktop En9lne

s91',~eryer2o'OOSystem Retiui"rements
http://m5dh,inIClQsMt:com/encuslllbrary/aa176565 .aspx
SQLďSeryer200S; .2998,,'2.0Q8:R2.System Requlr!'tnent5
http://él'l5dn~řnlcrbÍ;oftconVer'lUS/llbrary/m5143506,aspx

__f'l,1l ~t<lY~ rií pro Ci]N]S

"Nut0~ nestevenl:
,. Typ autentizacei$QlS"rv..~andWjndows(tzv, rnixed mode)

,bQporu~ená nastavení;
,.COLLAnON:servfOru;Czeet1_CI~/CzechJnN/CzeclLa]N2

., ~z~~~-,"jo~~CCAS iC~ch:"CI";ASIPt;~éh_I Oil.::Bi~1C1:eéh.JUf"I2/
Czeéh';:SÍN'

• r<omunlka91í protokol;, TCP/IP

-----~------

3 Klientské prostředí

Systém GIN1$ je možnO provozovat ve vanantě tlustý (těžký) klient nebo tenký (lehký)
klient.

Tlust~ klient je založen na těcht" technologiích

• Win32 (GtJpta, powerBullder)

• MS ,NETFr~inework

Tenký klient je vytvořen v prostředí MS .NET Frarnework.

4
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c_ "',0

,,'

I(Uentske prostředí

3.1 Tlustý klient

:;1,,
o

~
fl
.~

-l

J

----,

,
, _o"

j o-octe Datab-ase:
cOrade cnem !J.2.0.l nebo 11.1,0,7

,- orecre DLE DB pfoviderverze 9.2.0,7,10,2.0,3,10,2,0.4,
111,1.0.6 nebo 11.1.0,7

( doporučeno .instalovat Jako· součást v rámrl instalace
: klienta GIN15)
,
Microsoft SQL Server:

, - Microsoft MDAe 2.8 a vvššf

: .. 32-bit nebo se-en
1 všedlny aplikace jsou kvllli závjslosti na externích
; komponentách lnstalcvánv a provozovány' ve j2 bitOvém
, režimu

všechny podporované 0.5. musí být v české verzi nebo s
.. , nastavenou podporou .českéhoprostředí

.,'"

s.ys.t~ňÍ~~~:
',a~;;:hitéli.ťurá

,.... '
-'.. --' _•.~---'

l-"; .':'--'.'
'klll!>nt dá,t~i:':ázó\lého
"~~st,řé~ ,

~~i~1IJ~~ii::~~l~~Z~f~~Ti'}S~f:ťJit\~~ift;[illt01fi(Jft~11tl~1:
',Prti'c:ésJ).... :>:·,-.,·, . ·1 c minimalně In,t<ol Pentium II! / 1 GH~ i
i""c/Y,:c"',:':</"- ----,.. ,-'.!---- .--.--.---:.-.. '--., .-::.: .. ----,,- ..--, -- -- ..-" ---------- ----....,
"P'fll)i;ť~tol . "_':"_ ,I -.minlmálně25ó/-1B I,
:-"-"-:':-.c<>::<--,,,":,--.:::~>.,. i. - ,0---

'. I"l'ósti:lr._nii,peVi1~'rI I - riliniri1ál[lé 2.GB
!~~~k4.'ďi::':"/ "-' ,'L_

rÓb;zt;;'~~~. ' i~~~~~~~;~~~~á,T;b~~4X768
'f.;,-._·>;" ", _"..'..'''' "._ ',"_' L _

I , O"~r'lě,,I ' ,s?sti!ifi , ' - Microsoft Wjndows 7
... .'. . , Micrqsóft Wmdóws S",rver 2008 R2

! -Micrusoft W:nd"wsSeryoer2008
, - Miérosoft Windows Vista s aktuali~adservlce:pack 2
; - Microsoft W\ndowsServer 2003 5 aktuenzad servlce pack
12
, - MitrosoftWindows XP 5 aktualfzacl Service Pack 3

,,,,
i

:" Další ~ystil'movV
softwahl'

!, IBM lnformlxDS:
. - lnřormlx Clfent ver, 9.14
'. - Inřcrrnlx DLE OB provrder verze 3.50.TC5 nebo 3.50.TC6

, - Microsoft.NET Frernework 2.0 s aktuali~ad Soervlce Pack 1,
, 3,0 nebo 3.5 a současně Mlcrosoft:NET FramEwork 4 Full '
: - Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšší, přípildně Moziila I

FlreFox 3.0 'nebo vyšší
'Microsoft Windows Installer 3.1 nebo vYšš\

5
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GINIS Compatibillty List

,', '

ť 3.2 Tenký klient

-- ---,

."li ~-,.~Wf.WJ.~,:'f~'c;;r,:,~fTlI~;;""'C";:;- - ---
, ,,~"" '" ~ "><," "I ;:"

",;]$_ f~,it~f!:fu~" '" (,," ';.~ _
i' minimálně Intel Pentium III /1

, ·'·GHz
~__.__, ,'-,_._~~_I---.-- --- - __ 0 -_.

i c minimáln,!;256MB
.,--.--,,' '-.- --t~--,,;;~I~-ál~6' 25"6 MB

-'~ :"';~lii~~;~i~;málně-l024~768--
, ,'o ,',_/. <' I" bare,,~á p~lét~ 32 bi,ta

i:,6~i~i\(~;t~-i-~~~- ,,~c...,-" ~- -,;._',,~,,~>,,-~", l' :Mi~;;;~~'~'wi~ďo~~-:;.
" .' <,'-;.':,;-k_"_"'·'··' ....". , l- Microso,ftWindoW5 Serv~r 2008

, P2 .. -
1:1- Microsoft Windows !3erver 2008
I - Microsoft Windows vrsea s

'! aktualliad servrce Pack 2
I "',\-MlcrosQft Wlfldqws Server 2003I' .. s,aktualizacíServlce Pack 2

l: Mlcros,oft Wlríd~W5"XP 5

!.:",c._,.'>/i;"-' c' ~",,_::: ~,:_ •. ", _~ '~,~~_~ , _.:--~~".c:,~_,~,+ :.+~.!:~~.~~~.cL~~~:ePack 3

~$~~~~,~~ť,~:,,:,~~i:~?~k,t:\;,'L" " ,- ", -32 nebo 64 blt~
iD~!i{~v~.ť.i.~<i~~:~qft~a~..:
, "

1

!

___.J
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Klientské prostředí

4 Webový aplikační server

_0''''''''' ,_,o ""'1

\"J

: 'Pr_o~tC)rn'il p'evném
L disll:u'-
f·--":" "'<")

Qbra:Z'óvka

~vstfjm;ovii
llrchitEiktljra.-

KJien~:dat~bázového
'pr..sti'ed( ,-

Další systémový
s<:Iftwarll

minimálně4GB

rozlišeni minimálně 1024«768
- barevná paleta 32 bitli

- Microsoft Windows Server 2008 R2 5 aktualizaci Service
P~<:k 1
- Micros'oft Windows Server 2003 s aktualizaci Servite
Pack 2.
( vyž~dována je podpora jazyka, ve kterém je aplikace
provozována)

- 32 nebo 64 bitu
( všechny aplikace musí být kvuli zévtstostt ni! ,cxtsmlch
komponentách provozovány ve 32 bitovém aplikačním

prostoru lIS )

Dr",le oi!tebas&:
- Oracle DLE ,DB prov;der verze 9.2.0.7, 10.2.0..3,
iO.2,().4, 11.1,0.6 nebo 11.1.0.1
( doporučeno Instalovat jako součást y ramci instalace
klienta GINIS )

Microsoft SQL Server:
r-scroson MDAC 2.. 8 a vyšší

IBM lnformlx DS:
" Inft)rmix OlE DB providE'r verzE' 3,50,TC5 nebo 3.S0.TC6

- Microsoft lIS 6 Elebo vyšší s instalovanou podporou A5P.",
- Mlcrosoft.NET Framework 2,0·5 eeuenzecr ServicE' Peck
1, 3.0 nebo 3.5 a současně Microsort.NET Framework 4 Full'
- Microsoft Web Services Enhancements 3.0
- Microsoft internet EXplorE'r 7.G nebo vyšší, připadně

Mozills Fl'eFox 3.0 nebo vyšší
Microsoft Windows lnstslrer 3.1 nebo vyšší

7
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5 KancelářskýsoftWare

Systém GINIS podporujekMcelářsKÝ software v několika oblastech.

GlNJS-$$L

MS omce zooo CZ

MS Office XP CZ

MS cmee-aooa cz
MS nrnce 2007 CZ

MS Office 2010 CZ

OpenOFflce Writer 2.0 a vyšš( - základní podpora generováno' dat do šablon formuláríí

Tvorbado!<.um.,ntll

tvorba el. Dbrazf.orlglnál~ pisemnosti;vygeneruvaných
pcrnoclmodul~ subsystému GINlS - REG (Registry a 5právnl agendy)

MS orace 2000 CZ

MS omce XP CZ

MS omce 2003 cz
MS omce zooz cz
MS omce 2010 CZ

Sestavy lIytliáfené generátorem se'stav

MS Office 2000 CZ

MS Office XP CZ

MS omce 2003 CZ

MS omce 2007 CZ

MS Office zoro CZ

RTF šablony a export grafických sestav

noenomce Writer 2.0 iI vyšší

Export grafických sestav do formátu 'PDF

Acrobat Reader ver. 5.0 a vyšší (tzn. formát PDF ver. 1.4 a vyšší)

8
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Kancelářsky suftware

,
6 Uložiště el. dokumentů

i:.

7

GINIS podporuje tato úložišteelektronických dokumentů

• Siťově sdílený souborovysystém

• ftp, sftpserVer

• Microsoft snerer'cmt servrces VeL 3.0

• IBM!Panagon FileNet ver. 5.,3 a vyšši

• Ukládáni na souborovy systém serveru pomodGon:Jic WS
- pro přenos dat Je použit protokol HTTP(SOAP)
- na kliente~h_ rtertl nutné mapovat siťo"é disky selVeru

Rozhraní pro elektronickou poštu

GlNlS podporuje poštovni systémy v těchto oblastech

t'
i',,
"

:

I, .•

EI. Podatelna

Příjem e/. pošty

• pomocí protokolu POP3

usu - Ma;,1 - došla pošta

Stahování el. pošty

• pomocí E~tended MAPl {pokud Je používán Microsoft oouo»: proti »ncroeon: Excllange)

• pomocí ,MAPl' (doporučeno sklientem Microsoft Outlook Express)

• pomocí protokolu POP3 - IZ,e použít, ~Ie pro adrrnnrstračnl náročnost nanl doporučeno

(nutno 'pro každého uživatele n~5tavlt par"metry pmpřJpojeník serveru)

Obecnépoui;tí

Odesílání eJ, pošty

• pomocí sxtenoeo MAPl (pokud je používán Microsoft oonoo« proti Microsoft Excllange)

• pomod protokolu S~1TP

9
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,,- Formát zpráv e/. pošty
r
~, _ • MIME

• uueoccoe

S Podpora externích datóvýchzdrojt'l

GINISpodporuje spolupr!Íci' sextemrmi datovYrni zdmj,i

• Územně:-'identifikačniregistr(iJiR:-ADR) ve verzi 3.0-4.2

9 Využiti ~árového kltdu

systém GINIS používá člirovy kód COde39.

Jako součást systému jsou _iicid~vánv truetyj:>civé fonty CK GINIS a CKGINIS Small.

Pro zajištěni řádné čitelnosti je nutno použítmlnlmilloi velikost fontu 30 tiskovych bodů pro
CKGINIS, respektive 15 tiskovychoodd pro CKGINIS Small.

10 Podpora elektronického podpisu

Zoor"zení el. podpisu vapHkaci Acrob"t Reader

- Acrooet Reader ver. 9.2 l1eoo vyšší

Podpora algoritmO SHA2

Pro použiti elektronického podpisu s podporou rodiny ďlgoritmu SHA2 musí počítač, na
kterémje "I. podpis provozován, NAVÍC spíňovet rilisledující:

oper. system:

- WindQws XP SP3 nebo vyšší

- Windows Viste

- Windows 7

- Windows Server 2003 + SP2 nebo vyšší + holfix KB9313397

- Windows Server 2008

10
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Konllerz,," souborů do formátu POF

11 Konverze souborůdo formátu PDF

Pro konverze souborů do řormétu PDFjsou podporovány tyto nástroje:

Serverová. řeŠe.ní

Adobe LiveCYcle Enterprise Suite ver. 2

$502 Server·Enterprise Edition (Print2FDF)

Konverze na. kliéntskem 'poč:ítači

PDF creetcr od verze 0,9,$ VÝŠe (dopor'uéeno použit konkretni instalacní balíky dodané
firmou .Gordtc)

M'i'rosoft ornce 2007

ocenomce ver. 3,1, 3,2

soewereeoa Print2PDF9

11
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Příloha e.a
Specifikace služeb (SLA) a jejich ceny

1. Obsah

4. Rozsah sluzeb

Slulby se \r<lahují na systém GINIS USTR v rozsahu uvedeném v přlloZe č.l Smlouvy "Speclfik~<;e APII' ve
funkcionolitě dané jedoo~ivými maduly.

3. P<!skytování služeb

3.1. Poskytováni službyse vztahuje paule na
3.1. I.AkluaUrovaiu' """" APV dod<mé Zhotovitelem vsm;l"du s platnými licenl'!1imi <mlouvami a

implementované Zhotovitelem dle Zhotovitelem dadané implement"čllí dakumentace a,po jejich
uvedGní do ru~nního provozu;

3.1.2. Produktya 57uibydodané Zbotovitelem;
3.1.3, PmdUktydorlané Zhotovitelem a In5tillova~é Objednatelem, po úspěšném provedení produkčních

test~. .
3.2, Doba po,kytováníslužby, je v PriJWvnídobil, pokUd není ujednáno jinak u pffslušné <Iužby_
3.3. Služby je nutno objednávat s pledstihem vždy nejmeně 1 měsíc pred predpokládaným začátkem poskytování

slulby, s'VÝJlmkoU sluleb no zák/ode 5LA2.
3.4. Akceptace 'plněni služeb a 'následná fakturace bude "mváděna vždy,. uplynulé 3 (slo"Y: tří) mě5ice zpětně,

pokud oeol U knnkrétní sjulby uvedeno jinak-. Plněni předmětu Smlouvy reall>OV3né v ka"dém kalendářním

roce s ulcončenim reall,ace ve 12. (sloVV: ,dvan<\etém) měsíd přislušného kalendářního roku předá Zhotovitel
Objednilteli po v,,"jemné dohodě vždytak, aby a!«:ept"ce Sluleb proběhla nejpozdějido data 31. 12.
př"lušného kaleodálniho roku

i
." 1

.. 1
.. 1

. 2
. 3

.. 3
. 4

1. 9bsah .
2. lJv<ld........ . _'''o _ ..
3, Posl<ytování sluleb... . .
4'. Ro2sah sluzeb"... .. .
5. CElkový přehled cen .
6. Definice'" poplsSLA....... .. .

61. StA 1· poskytováni SW maintenance. .
6.2. SLA 2 -poskytováni O$tiItnich sl..zel;> .

2. Úvod

,,,
i,
i:

4.1. Uvedeně s1ulby jsou poskytovány v fOlsahu odpovíd~jícimll počtu licend uW<Jených v přU2%<; č.l Smlouvy
"Specifikace APV'.

4.2. V případě přEkročel1i rozsahu uvedeoého v pflloze č.l smlouvy Zholovitel předloží náwh dodatku Ke
Smlou'vě odpovid~jicí ro,sahu " ceně p",kytované služby. [)() podpjsu dodatku bude služba poskytován.
v pfivodn'm r02sahu a Zhotovitel neneSecdpDvědnD5t ,a přip,dné problémy" škodyzp~sobel1é

neziljištěním služeb mimo rozsah táto Smlouvy.

f.
r

,
f-,,

Iu ..
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S. Celkový přehled cf!n
Vnasledujíd tahulce 'je """dený přehled am projednotlivá SLA zařa,ená dosluleh podpa'ypo měsících a celkem.
Vtabulc. neníuveden~ ce". SLAl; ceny,Iuž"b ;,ou "",ciny rla ~Q"l<rétni ťlbjednávku.

tabulka 1. Ceny.>!uzeb bezDPH

,u, 'U,
2ff2f!nl služ "oe 000
cen.a 'a celkem·...

. období měsícIleden B744 00 "CO 8.744,00.
0.- I 874400 "00 8744 00

I březel' .._- B744 00 000 874400
i dilb~.!'. ...~ j... 874400 000 814400

I~en .. .". ,V:1~.Q!l ---e.MO 8 744 ~O

,. rerven 874400 000 B7±h99
~rvener: 874400 ooe 8744 00

assn .- 874400 000 8744~OJ

,Mí 874400 000 ._87~gQ
čfen 874400 000 874<100
,,~ , 874400 000 8744M
~rO$;nec 8741 u 000 B741~0

[g,Jk...!T',~ I>.t· L1.9_4J~J~,_90. [ .. 0,00 I 1.04 925,00 :

strano 2 (celkem 5)
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jednotka

l.

Sluilba/čil1nostI~ ',,'/1"::&' I
~··_;::;;;;;:;:===::=:::j;;;;;::=::::::::::t:::::::"':::·:D:':"j,j;~4~25'2s!-
SLA llabulk;!. Cenasi'l/by

6.1,5.Akrept~čníkn't#la
a). Podkladem, pro okt"Ptad pitiěni tohoto SlA.je Před;ivadprdtokoIs instal;'~n(m CD/DVD s aktuáln!mi

verzemi GINlS USTR za u~lynUlá o.bdobi PIJiěni tOhoto SlA.

6.1.ii CenasllJilJy
a) CelkQ~. ceoil!a SW ,!,ainlei>Mce vych.~( l ceny APV po slevě dlespocifíkad smluv uvoo."Ycl' V

ČL 2 cKlst. 3 této S",]Guvy " vzhledem k výŠI upl.t~.ných slev je stanovena ve výš; 30 % z celkove
ceny I<cend GINIS USTR, Cena vyj.ádřen;' v korunách ]e uvedena v'násl~duj[d tabulce,

6.1.1. Popi~ s/ulby
Služba 'ohrnuje poskytován,' proWdeln\Í<hUP1riide, přrp"~llÝd1 n,lmoř;idných Update (zejména z d~vodJ
'měny legislativy) a po5kyillváni mimořádných p",tdlti'i!'. GINIS USTR ~. služby p05l<ylovánirnd.

6.12, Dt>s;;hdpd/rvkYs}Užby:
Služba se mohuje na Aktva/iroVi/Mu V<'l'<i AfVGINIS USTR V ro,sahu uvedeném v pillou 1'.1
Sm]ollV)'.,

,Služba oli5ahuje:
a) ~níadodáriipPá<ite;

b) vytVofeni'adodán,í UjJgradei
c) vytvořeniadodá~íl'atr:h"i
d)' 'poBkVtováníPodpól)'

SluŽIlU Je m,m,e objednatminimái",n'i<l li(sl<Wii, dvaJifKlj rr\ěsidl v celku.

6.1..1. p"rMietrr,sJůžby/ .:
al doo;i.ni'~Rtuall'ace',5YstffniJ..GI~ISďUs:rRrta~Il1á>YUfPimolJ Updare,. Upgrade nebo

I'atéhe\(";jl~těl1i úpr~GI1j~'Us;r1\ na i'liki:'ldeJ"9lslativj\ktr1mi!n - jedna\. se'o dodrleni souladu
zpraCováni s ob<Cbiě ziivaznÝ\l1 'p!Rvldry i p"';"'iml""rrnom'ajejich 'Illěnaml V?bla,,*h'

" podporv~ ~edeni účetitktvl,v $oul1ldU se "ákonem č,56311991 ,Sb. o .úffitnictvi, vyhlášl<ou
~~J2Z~~s~.;kter~ ~. provádějl niíkte~us:anov';nt zá"9na ó ~čel~ictvi ~česk;oJl' účetnimi

o poélpori'prilceSil'nil\lrht>.V~~í;sdfiajovánia 'rriě~ovéhQ řitenl.týil{l)icíhQ ~e rpzpOčtu"" velejllé
, 'l'rMě v~oulMu se ~ék~ny2t8,!29005b. a... 250{2000 Sb,'a Llava!ujicirJ1;,whláš'i!'.mi;

" podPb~ a'pllkaCelákóiia? ~~~nční !:Ql1ttole-g20{<oor Sb,.a'p<QlI<\děcL.,yhlášky.,416/2002 Sb.;
Q '!Skona'499/2001 Sb,,:oardll'JJÍietVf Oa ~pls<>vé"lužqě. Vyhlášky 191/2009'Sb.;o. podrobnOSl'e<h

..,ykohu spisov.;sl~"W; ZákOna:3QO/2006 Sb,loelektronlcký<:h "!(O.nech aalitor;lW"né konverzl
doku'!""nt~, .Zákona227/20()OSb:ioeleklfuniCkém podpiSu 'a Vyhlá$ky496/200~ Sb., o
elektroni<;liýchpód~tel.néch; .. '.' . . '

b) <bdá~i naPkn""f."*1 m~li.t maximá!.ně feďenUpgradeAktua/lzovanýdJ veu(A!'1I mčně, pokud lo
nebudevitlipottl Su5\an"""nírlll:/l5ltl.a)tbhotooostavcei .

c) pos~ytováni slulby vPI<ICOWif110M;:
d) dodáni na PřenO'i>vém mediu V" forinátu pdl aktualkovane dokumentac~ včetně návodU k Instal",,1

souČii$l'lě s dodánim .UJXM.e,-Upgrade a P"tdU!;
e) po,kytováni MpcJy~ době od 9,00 do 17'00 hodv Pramvnldorna tel, či<le +420284 861401.

6.l.1. StJučItmiistObjed"atefe:
a) lailstl!doshipnost KQfitakmrQSooyQbjednatele kpřevzet1 PřeMsnvéhomedla v Pracovnídobě;
bl provést Inventariloo, počti! uifvanýd1llcencí GINI5 USTR.á uvést tento' počet d,o souladu •

administrovaným poáem licenci GINIS,USTR a počtem licenci dle SPecifikaci v příloze /'. 1
Smlouvy nejpozliěji.k 1~.12.danóM roku.

6.1. SLA l_po$!<ytoy;!inj swmainreJiam::e

6. Definke a popis SLA

bl Qí';tka '" slli,bli tohoto 5LA bude fakturoviln~ nejpozději vWy.k 1,4, běžného roI<u,
cl Pokud dojde na 7.ákladědohody Smluvnlchstra.ri k ul~vlen[ dooatl<u k této Smlouvě ~e ,měnou

speclfi'i!'.ce APVa tim dojde ke změně celkové ceny APV během plnění tohOlo StA, cena tohoto StA
se zménf dle al<tllálni ceny APV k 1. dni mě.ice následujiciho po mě,í", ve kterém uvedená ,měna

str~na.3 (celkem 5)
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nabylo plotnost. Zhl1t9vitllJ m~ v přípod~ ,v%oní rQi:ni ceny la plněni dle tohoto Slil vebdobl rne,;
\.4. " 31,12. b.r, pr-ávo na úh",du v,n;klétw rozdílu od Objl!dnatele.

6.1.7. Pokuty
V pNp.d. prol<áL"ného závlněnéllo pMllefli Zho,tovitele s dodiŽenímČ<lSových IhGt dle par"metr~ služby
tohoto SlA, je Zhotovitel povinenzoplotit(lbj"dpate(i "",Ivvní pókutu ve výš; 0,1% z ceny plnění

pfedmětu Smlou"Y a to '" !<1lždý zap6Čatýi<Eliend"fni d"" prodle~í počlneje dnem následújfcím po dni
uplynulípfedmČ!né Ihl!ty: Celkcivávýše",nkcí je Ometen" výši poplatku za danou ,Iužbu za obdobi
3 (slovy' ~ň) měsíc~

6."2. StA 2· poskyt<lyánl o;il;jltnfcb sluŽeb

6.2.1. Popis slUl/Jy
Sluma ",hrnujepDSkytov~n[ Ostatních >luieb r:<i vyžádání Objednatele.

6.2.2. Obsahdodávky du/by:
a), Sluiba se v,~la.huje na /lktu3!JuJViii)IJuverzl Apvv ro2Sohuuvooenél'(1 v přn~ t,l Sitllou"Y.
b} Službu je rn9,Zné obi<;dnot pp celql dobu p!<I,nostj SmlouY'{.

5.2.3. p,arametIysluiby:
a) p~~YloVánf"h.ižbYÝ f'njwvnldó&, v pnpadě,,!«ly nelie zaj;sl:itposky<ov<Ínl služby bez Ii,;ka

nedodržen; plněni osI:atnlch usi:an<lVen' tetll Smlou"Y. blide službo po,kybluta v době mimO
PrilCO'lnfddbr.r.. '. . . ..' ':'. .'. .' . .

b) s1užbabudepo'ky<nllta no úkl"dé Pqž"davkupřed~néhoZhol.oilltel;komunikačnlm; prcruedky
'pei:ifikftla~!iml.Ve Smlouvě; ". .' . . '.' .... . ' . '

cl služba bude ,posl0ován" po akceptaci Zhotovitelel1lv rozsa~u dl,e Pož~da'tkii. ihot~vltel rn~,e v
přlpoděn.do$teól:.i;u. ;adá,,1 odmítnout sezddvoctněn(m poskytnuti sJ~~1lY rtejděledo5 (siovy:
pětl)f'njwvmCh dm19dd9rueenl Pof~davku.Pokud2hotovltělposl<YtmrtlslužW nec,ctmltrj. ve
stanovené Ih~, jePOiilda!'<"k pova2ován'zaplotný; , .

d)~ připadě,kdy.~abud~ le"ad~,ni Poiilda,,*u možno přllnó stanovit ce~u ,lužbY; pr6vedeZhotoVitel
oceněni poladoyané sJu!by a'. pi'edá Jnforma~ II přadpol<ládané""ně~lužby'ObjedoaWI k
akcept.d. (Ibjed.~at~lmMe.OIIm~npuI'poslij'tOútr<Iullly ta stqnov~nou",llunejdéle do:5 (slovY:
pěti) P,aá'Vrlk/i cmtI oll. dorwčenlPoiadaVku. Pol<udObjednlltel pos1\)'I:Outl slul."" nepdmf!ne ve
stanov.""é IhLJtě,jePožada!'<"kpovaž<lVán Zaplot~Ý;.. . . .' '

e) Zhotovitel.a,pOCne sposkytová"rm 'služby vždy nejdéle do 1.4 ,(slovy: Člrn.cti) do~ 00" dne
proka",teln'éhe doru&n I PI~tného. IP/QdaVku Zhot"v;tell;

f} '''kl.adnl néjmenšl jednotkou pro poskytováni službyJe ,1 (,lovy: jedna) hOdina,

6.1.4. Součlnnoi;t; Objednatel;,
a} 'aJlsI:It bezchybl1o.u funkčnost ;nfrasl;rulli'ry ne,hyl:né pro piněn! tohoto 5LA;
bl poskytl\Olll odpovlpajlc! pracovnl prosror (kancelář) pro provaděni činnost, v romLi reallzoce roho~o

5LA;, zajistit Zhotovitelipřlsi:up do pracovnlch p""ro,;
e) ><ljlstl!:kpmunikačni aMergelldrou Infrastrukturu nutnou k zajištěni '"<Iii",,,,, tohoto SLA;
d) zajistil: testovací proStředi;

e) JmehťWat Kont5ikl;níosoby pronutnOO sciUčinnost pm plněn; t<>ho\c SLA;
f) záj",1j( dostupnost KanliJktni OSoby O,bje<!na~ele'v PriJrnW"lf dctlě;
g) no vyžádán, zajlsiit dostuimost KOiltaktní05VbyObjednatehi Včase.mlmoPraco01ídobu,
h) be, prcdleni po,kyro'lat relevántni,;nfu,mao: ~utn~ k po<kytováni služeb dle tonoto 5tA;
l) $dostalečnym p'ed~tlhem stano~itpo'adQVanou dobureoli,ace tohQ\O SlA;
il v případě, kdyje t" vzhledem k plněni t"hct" 5lA nezbYloé, L1Ijlstit testovaci pmsl:ledi.

6.2.5; Akeep;'ačni ImWrk1
oj VyřBerilm PMMavkuse ro,uml realizace požadovoné OsIiJtni slulby.
bl AkcepRlCe plněni s1,,zeb o na,ledna fakJ:uraťj' hude prováděna vždy po dokončeni reill;zace služ"".za

každ!i jedno~IlW akceptovaný PofarJavek,
cl Pedklodem pro 3kceptod plněni tohoto SLA je "Ý1<.o' o poskytrlulýd1 službách,na formuláři 5ervisn/

prottJko/. '

6.2.5. CeniJ stu/by
a) Jedno~i'lé dfU~'y ,Iu,ob a jeJic~ jednotkové ceny jsou ópeclfil<óvány v tabulce ta!JIJI1f,j 1.

,..,".- ~ ._----,- ... .~-.----~-~~

'" sluŽb,,/člonosl iedno.fka
ce~aljedno.lku

-,""-"""~'-._'-- bez DPH"Kl
~tO __~mUVáni ~ deslqo 000 "....... ..2.Q~~
511' r ramován(· al om -- .... ho' 2500 00

2lL.L...1'!99r~!')O~Jj...u-J!$Jl9'iÝ_ m.od~1 000 3000,90
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dO~UMentac.1 ui:ivM~!_
dokument"," ....peMZO'
dQk(Hl~~,tac" správ«! . " __
MHMP - asss vromo smlDUVY
školerií, účekNý seminář _.

'školerii, .. (a'1'é práCe u odběf~:tele

, ladní školeni." "eznámenl se.S-W
... fii u-odběfMtlI'; - IndMóu.ln'

'111C+,o~dborilá kon>:ultace
I, ód 'má konzultace k produktu

m§ Iionzulfa.OO.k p@'[,rilm narmiÍrn
- stal"cek>l<.á1ní klient

'Iacejíťová seíve,
nfigufa~e Ici<álníkliell1;.

,i\OtÍftgurace'sfťdVá $e,:,;e,
-adniin.sfrace,:. _
s.w.ti da I>á:'.e,

"ďtestOVání. ilifa
"n(!lenl'-

fi ura'ce havar!Jn,pailime\rid<á :.
I~~+,·~~'tá: . ,. II r -- ,

..se ct'/0fn'rnf
, riceb~~'rovoz
~~}něs!cn; l\vÍverka
_"", rocniupyerka

iO-"ktovéJI";ril ---~
adminlgrallvn(préce
.sisterice,i"ťerface

'ai;lstericeli"vári jri'
sW G erálOr,· ráCeldkální kllerit
.l'Íoper1ltor. P@c~ ,íť<lvésehler

SN' o'';';;10'. )]~e Mva'ilri; UrgE~!DÍ...

anal'za'i:iíklaonf
oi1al'!a.'koi11 Ie:ln!
dta noslika APWR!!

I~~:j::~~ rt-im~r);.Qat
r ,=~.:.JC'!!l~Ldle!~X<';IFty

ce<tovné ·.č~~m'- cestě
do"p!.avťté, (SK? 60,241' _

_S!'~rvis sy,tému lokální c klient
952 servis Systému ,It' -:'er"lH
StA '2 tabUlka 1: Spet:!fikaCE sluieb ajejich cen'-

ol. Celková cena ,Iužby,dle ~aždéhof'OŽBdavku, kde Zhotovitel provedl ocenění, mtže být novýšcna z
d~irodu provedeni vyššiho ne. předpo~ládan€hq oojQmu ~Io;;eb nejvíce 015%,

cJ l'<ld pojmM1 "turnus" i;e Vtaboloo tabu/k<! 1.rozum; jeden4 (.IQ"Y: čtyř) 11odi"0V'Í blok ~l<Oleni"

d) cena sluleb re;.lllovanýdl v době mimo Prawvnl dobu na ,,"kladě požaoavku O~ednatele bude
navýše"" v Prawvni dny O 5Q%, v dol;Jě mimo Pi"awvní dny ° 100% proti cenám'stanoveným
tabulce tabu/kP 1.

6.2.7. Pokuty
V přip;,dě prokázaného za,'1iněného pradleni Zhotovitele" dodrfun!m časové Ihfrty ,dle paramelr~ slulby
tolwtD SL4, je ZhotQ\lltel povinen;iaplatlt Objednateli smluvni PQl<utlL ve \lÝši 2 (slovy' dvě) % " ceny
služby v prodlen! za ,každý I ,7""počatý den prodleni celkova výše s<!n~d Je ome,ena celkovDIJ cenou
OstatrJis/užbydle speclft~ace Madavku.

li;:
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Prlloha č.4

Kontaktníosoby

'áv",,"á osoba O!!je<!natele _' _
mén,,- ři-inení, -'·,funkce ---------

2.3. info.-ťriatlk---,'""'-- .,---.,---
2.4:
2,5.

konzuttant ro,oblasť EKO
konruttam ro' ilbla'st SSl

sIlana 1 (celkem 1)

telefon

telefon
f2i 8274
221008529

jtel<lf"n ',-- .
'?J:l4861999

c-m"il

@ustrtr.cz __
ustrcr_cz

oustrcr.G'



--.--~-~-----._------ .•,--~

_________,lf.""1,
VýtIsk 1:. 1

Počel listO 7
počet pilloh 3

GORDlc'" .pol: s r,O,
Erbenova 4, 586 01 Jihlava
IČ, 479037S:3,lJIC: CZ47903783
Zápis" QR Cf9313 v Bmě
PobOCka Pral1a
Italské 35, 12000 Praha 2I

i\.e<llizace

VedoudprojektU
~. ...J

Servisní protokol
na poskytnutí siužby

----- ------------= =--=------~
--- -- ------ --~'z-,-,,-'"-,-~-,--------------- '----

-~------

:·tdentifikBce 5mlOll~
'Sir)lbuv~,~ _.c. -,------- -----

:,P!D", __ .... .. :
i·uziiifuná'dn~~_
(c, .._

, SinluvÍll5trany'
_o~eihíatel

I
~ --

~~edQUdPro~kiU
i' (-
: Služhi~~hy na l~k1adě :~ ~_ _~ _

!~~~E~;čr~~UVL~~ -- ~- .: - .: ~~~~~- ----,----- -- hod.-- - -- ---]

, --- --------- ----~ ------- --- ---- -~
i"'. ".,...,' _
i- SM<;lfikace SlU2by, _" _

i~'~::-=- -_:_
, - - --

__u, o,

---------- -------_.--- -----

schváleni reall~_"; ceny slu~bY; ~_.' '. _
",\J<Qbtoklril asobajtitulr jmél'l9<....iillLm_~ -- dal:1,H,, -.2QQp)S '

r"á ObJedn"tele : "

k,"o~",," ---------------~------ ~.-- --- ----
I .. JI
c ~ , . _
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Vzoryprotokolfi

I. Servls~r protokOl
2, A~~ptačnr protůl<ol
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j
I

I

Za zhOtóvib.le rotokOl z racoval:
ORJ~tul méno,přljrriimL_

Akce Ol - schváleni reaUzaOlslužb :
Kóntakmí.ooobil titul méno" ři'm6n

lol Zhotovltele (,;Iufbi!pi'edal):

za Objednatele (reiilllold služby akceptoval):-~--r-

1?oplňuJid (Jdaje Zhotovitel';;__,
Císlo_;,a.kázky_ , _
0IQVP _ __'---- _
spl~!I1os~(Qnn) __ .. _
po~t.~!<.Q.f.a ' _
člslo fa

.datum

,.I~--

podpiS

od is

I
,

!
I
I
1,,

;

\'-.'1
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111B:m31111

VYtisk č.:

PDQet list~:

PIlčet pffloh:

PROTOKOL
o

akceptaci

-- ----------------

·v rámci plněn, Smlouvy
&10

""uzavřené dnedd.mm.rrrr

Objednatel, ktelý Je zastoupen: tliul Jméno příjmení

akceptLtje

Zhotovitelem; který je zastoupen: titul jméno př~mení

proV€dené služby
a

souhlasí

s jejich iakturilcí.

přJ1ohy:

přňoha č.1:
přilohač.2 :

II '\

Zástupce Zllotovltele
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