Smlouva o dodávce a implementaci Publikačního modulu
pro SW nástroj pro procesní modelování
a poskytování služeb podpory
Níže uvedeného dne následující smluvní strany:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
42196451
IČO:
CZ42196451
DIČ:
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
bankovní spojení:
č. ú. 26300511/0100
zastoupen:
Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540 (dále jen „Objednateř')

Objednatel:
se sídlem:

a

itelligence, a.s.
Poskytovatel:
Brno - Pisárky, Hlinky 505/118, Brno-město, PSČ 603 00
se sídlem:
26718537
IČO:
CZ26718537
DIČ:
Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-4690530217/0100
bankovní spojení:
Martinem Koníčkem, MBA, předsedou představenstva
zastoupena:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4328
(dále jen „Poskytovateř')
(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvnístrana" nebo společně
„Smluvní strany")

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") s přihlédnutím k § 2586 a násl.
Občanského zákoníku tuto

Smlouvu o dodávce a implementaci Publikačního modulu pro SW nástroj
pro procesní modelování a poskytování služeb podpory
(dále jen „Smlouva")
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I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rozšíření SW
nástroje pro procesní modelování o Publikační modul" zadávanou
Objednatelem, v němž byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější
(dále jen „Veřejná zakázka").

1.2

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

1.3

Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky,
včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace"), že ji považuje za
dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném
pro plnění předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či
pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Smlouvy.

1.4

Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou
předmětu plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci předmětu plnění Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené
ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné
zakázky.
?>

1.5

Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem
požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
II.

ÚČEL SMLOUVY

2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je řádné poskytnutí plnění
Poskytovatelem spočívající v dodávce a implementaci softwarového řešení, které
umožní Objednateli interaktivně zobrazovat na vnitřní síti Objednatele (intranet)
data z procesního modelu Objednatele, který je veden v nástroji ARIS, jenž slouží
pro podporu a řízení procesů Objednatele (dále jen „Publikačnímodut).
III. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele za podmínek Smlouvou dále
stanovených poskytnout Objednateli plnění spočívající v zajištění komplexní
dodávky Publikačního modulu v poslední dostupné verzi odpovídající požadavkům
na funkcionality definovaným v příloze č. 1 Smlouvy a dále zajištění veškerých
dalších služeb a činností pro Objednatele specifikovaných ve Smlouvě (dále jen
„Plnění").

3.2

Plnění předmětu Smlouvy je rozděleno do 2 základních fází:
> Fáze 1 (implementační fáze); a
> Fáze 2 (provozní fáze).

3.3

Fáze 1 (implementační fáze) zahrnuje následující činnosti Poskytovatele:
• dodávka a implementace Publikačního modulu;
• nastavení Publikačního modulu dle požadavků Objednatele na funkcionality
definovaným v příloze č. 1 Smlouvy - Technická specifikace (podrobné
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vymezení funkčních požadavků);
• integrace Publikačního modulu do prostředí Objednatele;
• poskytnutí uživatelské
dokumentace;

dokumentace

(v

českém

jazyce)

a

technické

• proškolení uživatelů naimplementovaného Publikačního modulu v rozsahu
1 člověkoden - MD {rozumíse 8 hodin práce jednoho člověka)}
Výstupy: Funkční Publikační modul odpovídající specifikací řešení veškerým
požadavkům Objednatele, zejména detailní specifikaci uvedené v příloze č. 1
Smlouvy, veškerá související uživatelská a technická dokumentace k Publikačnímu
modulu, včetně požadovaných licencí k Publikačnímu modulu a protokoly
o proškolení určených pracovníků Objednatele.
(dále jen „Fáze 1")
Rozšíření SW nástroje pro procesní modelování o Publikační modul bude založeno
na centrální databázi dat o procesech a souvisejících modelech v systému ARIS
Design Server.
3.4

Fáze 2 (provozní fáze) zahrnuje následující činnosti Poskytovatele:
tři

•

poskytování služeb údržby (maintenance) pro Publikační modul, přičemž
údržba SW, zahrnuje zejména poskytování a implementaci nových verzí
těchto produktů, provádění update či upgrade těchto produktů a instalaci
opravných patchů.
(dále jen „Služby maintenance")

3.5

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v souladu s platnými právními předpisy,
jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace
a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kriteria k
zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy
a veškerým podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.

3.6

Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným,
a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel
dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění dle Smlouvy, a že Plnění může
být poskytnuto způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.

3.7

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté Plnění v souladu
se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.
IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících krocích (fázích):
Fáze či její část
Fáze I

Fáze 2 odpovídající
Službám maintenance

Zahájení Fáze

Ukončení
(splnění) Fáze

dnem nabyti účinnosti Smlouvy

2 měsíce

po dokončení (akceptaci) Fáze 1

12 měsíců
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4.2

Místem plnění je sídlo Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně
dohodnuto jinak.

4.3

Pokud to povaha plnění dle Smlouvy umožňuje, je Poskytovatel oprávněn
poskytovat plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem.

4.4

Veškeré písemné výstupy, které je podle Smlouvy Poskytovatel povinen vytvořit
a/nebo které při plnění Smlouvy vzniknou, budou Poskytovatelem Objednateli
předány v sídle Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním
případě dohodnuto jinak.

V.
5.1

CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena za poskytování Plnění dle této Smlouvy je sjednána dohodou
Smluvních
stran
a
činí
1.097.241
Kč
(slovy:
jedenmiliondevadesátsedmtisícdvěstěčtyřícetjedna koruna česká) bez DPH.
Tato celková cena za poskytnutá Plnění se skládá z následujících dílčích cen:

5.1.1 Cena za poskytnutí části Plnění odpovídajícího Fázi 1 dle Smlouvy činí 928.952 Kč
(slovy: devětsetdvacetosmtisícdevětsetpadesátdvě koruny české) bez DPH;
(dodavatelem zde uvedená cena za poskytnutí části ídnění odpovídajícího Fázi 1
bude..zahrnovat../..cenu za proškolení.. cÉívatelu mi plemen tovanéh o Publika čního
modulu v rozsahu 1 člověkodriy (MD) a.cenu..licence..z.rozsahu..dle.této.Smlouvy
dle požadavku zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci s.výjimkou.ceny.za
Služby..maintenance..k... poskytované..licenci, která se uvádí samostatně v rámci
bodu 5.1.2 Smlouvy).

5.1.2 cena za poskytování Fáze 2 odpovídající Službám maintenance činí 168.289 Kč
(slovy: stošedesátosmtisícdvěstěosmdesátdevět korun českých) bez DPH za 12
(slovy: dvanáct) měsíců poskytovaného plnění dle Smlouvy.
Bude-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Poskytovatel plátcem DPH, k cenám
uvedeným v tomto článku Smlouvy bude připočtena DPH ve výší dle platných
právních předpisů. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.2

Součástí cen uvedených v tomto článku Smlouvy jsou i služby a dodávky nezbytné
pro řádné a úplné poskytnutí Plnění dle Smlouvy. Poskytovatel nese veškeré
náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy. Vedle shora
uvedených cen tak Poskytovateli nenáleží jakékoliv další náhrady nákladů vzniklé
při realizaci této Smlouvy.

5.3

Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou cenami maximálními, nejvýše
přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti
Smlouvy.

5.4

Ceny dle Smlouvy budou hrazeny na základě daňových dokladů vystavených
Poskytovatelem (dále jen „Faktura" čí „Faktury") následovně:
•

právo fakturovat cenu za poskytnutí části Plnění odpovídající Fázi 1 dle bodu
5.1.1 Smlouvy vzniká Poskytovateli po akceptaci tohoto Plnění
Objednatelem, a to na základě Akceptačního protokolu ve smyslu
čl. VI Smlouvy,
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•

cenu za poskytování Fáze 2 odpovídající Službám maintenance dle bodu
5.1.2 Smlouvy uhradí Objednatel jednorázově předem, přičemž Poskytovatel
je oprávněn příslušnou Fakturu vystavit nejdříve 3 (slovy: tři) pracovní dny
po dokončení (akceptaci) Fáze 2 dle Smlouvy.

5.5

Přílohou faktury k zaplacení ceny za poskytnutí části Plnění odpovídající Fázi 1 bude
kopie Akceptačního protokolu podepsaného pověřenými zástupci obou Smluvních
stran; v případě, že Plnění není akceptováno, Poskytovatel není oprávněn vystavit
Fakturu.

5.6

Faktury musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a § 435 Občanského zákoníku.

5.7

Splatnost Faktur je stanovena do 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení Faktury
Objednateli. Cena za poskytnutí Plnění či jeho části se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch
účtu Poskytovatelé. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem
zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Poskytovateli cenu na úrovni bez
DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat
Objednatele.

5.8

Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou
náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn
tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury.

5.9

Objednatel neposkytuje Poskytovateli na cenu předmětu Plnění jakékoliv zálohy.

5.10 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům
Objednatele. Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou
nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno.
Jakýkoliv právní úkon učiněný Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením
Smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům.

VI. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ
6.1

Fáze 1 bude Poskytovatelem předána a Objednatelem převzata na základě dále
popsaného akceptačního řízení:
6.2.1

Účelem akceptačního řízení je ověřit, zda Publikační modul odpovídá
schváleným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem
požadovaným parametrům, zejména detailní specifikaci uvedené v příloze
č. 1 Smlouvy - Technická specifikace (podrobné vymezení funkčních
požadavků).

6.2.2 Poskytovatel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro příslušné
plnění dle Smlouvy (Fáze 1) a předá takové plnění Objednateli na základě
předávacího protokolu nejpozději 10 (slovy: deset) dní před termínem
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Wf»

ukončení této fáze Smlouvy.
6.2.3 Řízení o akceptaci Fáze 1 je zahájeno dnem skutečného předání plnění a je
ukončeno podpisem akceptačního protokolu Objednatelem (dále jen
„Akceptační proto kot'), který bude obsahovat minimálně:
•

popis Plnění nebo jeho části, které byly předmětem akceptace;

•

seznam akceptačních
relevantní;

•

seznam zjištěných vad;

•

výsledek akceptačního řízení.

testů

se

záznamem jejich

výsledků, je-li

6.2.4 Akceptační řízení za Fázi 1 dle Smlouvy lze zahájit pouze na základě předání
všech požadovaných plnění pro Fázi 1 dle Smlouvy.
6.2.5 Pokud bude v rámci akceptačního řízení Objednatelem ověřeno, že Plnění
odpovídající Fázi 1 bylo dodáno řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a
jejích příloh, je Objednatel povinen podepsat příslušný Akceptační protokol.
Podpisem Akceptačního protokolu Objednatel přebírá předávané Plnění.
Podpis příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem je podmínkou pro
vznik oprávnění Poskytovatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušného
plnění podle Smlouvy.
6.2.6 V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném Plnění dle
Smlouvy shledány vady a nedodělky, není předané plnění akceptováno a
není rovněž považováno za poskytnuté v souladu se Smlouvou. V
Akceptačním protokolu bude Objednatelem uvedeno, že předané Plnění
nebylo akceptováno, včetně popisu zjištěných vad/nedodělků a Objednatel
doručí Akceptační protokol Poskytovateli, který napraví tyto vady/nedodělky
a předloží plnění k nové akceptaci. Tento proces se bude opakovat, dokud
nebude možné ze strany Objednatele v Akceptačním protokolu zaznamenat
výsledek „Akceptováno".
6.2.7 Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít příslušnou část Plnění
i v případě bude-li vykazovat vady, které nebrání řádnému užití Publikačního
modulu, avšak pouze za předpokladu, že se Smluvní strany dohodnou na způsobu
a termínu odstranění zjištěných vad/nedodělků. V takovémto případě je
Poskytovatel povinen odstranit vytknuté vady/nedodělky v Akceptačním protokolu
sjednaném termínu.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1

Poskytovatel je povinen:
7.1.1

poskytovat řádně a včas Plnění podle Smlouvy bez faktických a právních
vad;

7.1.2 postupovat při plnění svých závazků plynoucích ze Smlouvy s odbornou péčí
a podle nejlepších znalostí a schopností tak, aby dosáhl výsledku určeného
touto Smlouvou;
7.1.3 sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu
s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění
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Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo
s pokyny jím pověřených osob;
7.1.4 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které
mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle
Smlouvy. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli
změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti,
snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení
konkurzu;
7.1.5 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách
plnění, byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích
orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by
mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;
7.1.6 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu
Smlouvy;
7.1.7 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost
dalším dodavatelům Objednatele;
7.1.8 provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen
provoz dotčených pracovišť Objednatele;
7.1.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy
a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu
Smlouvy;
7.1.10 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely
Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně
možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití.
7.2

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné
realizaci předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci předmětu plnění Smlouvy, oprávněna požadovat. Pro účely této Smlouvy
se vylučuje použití ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.

7.3

Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy oprávněn zejména
udělovat Poskytovateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se
Poskytovatel na základě Smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však
dotčena odpovědnost Poskytovatele za včasné upozornění Objednatele na jejich
nevhodnou povahu.

7.4

Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, součinnost zaměstnanců Objednatele
dle Smlouvy bude poskytována pouze v pracovní době (od 7:00 do 15:00) a u
jednotlivých rolí bude omezena na max. dva dny v týdnu.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
8.1

Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat
jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu
ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu
Smlouvy.

—
r'

...

8.2

Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve
vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními
orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, nebude-li jim
udělena speciální plná moc.

8.3

Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

8.4

8.5

i)

ve věcech smluvních:

Ing. Karel Buchta, Ph.D.

ii)

ve věcech technických:

Ing. Michal Havlíček

Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:
(i)

ve věcech smluvních:

Martin Koníček, MBA

(ii)

ve věcech technických:

Jiří Zázvorka, Ivana, Brzoňová

Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí
Změna
však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu.
oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla
písemně vyrozuměna.

IX. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
9.1

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 „Autorský zákon"), je k těmto
součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku
Smlouvy.
9.2.1 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění Poskytovatele považované
za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále jen „Autorské dílo")
užívat dle níže uvedených podmínek.
9.2.2 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních
podmínek (dále jen „Licence"), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí
Licence, přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností,
která nastává okamžikem předání Plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo
součástí.
9.2.3 Licence je udělena jako nevýhradní k užití Autorského díla Objednatelem
k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či
přiměřené.
9.2.4 Licence je udělena jako neodvolatelná a uděluje se jako plovoucí síťová
licence. Síťovou licenci lze konkurentně (souběžně) spustit z libovolného
počtu počítačů, nejvýše však do počtu zakoupených licencí. Licenci lze
využívat libovolným autentizovaným uživatelem vnitřní sítě Objednatele.
Poskytovatel poskytuje Objednateli následující druh plovoucích síťových
Licencí v uvedených počtech:
• Uživatelská konkurentní (plovoucí) licence (15 ks)
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9.2.5 Licence je dále udělena na dobu určitou a to po celou dobu trvání
majetkových práv autorských k Autorskému dílu, s územním rozsahem pro
Českou republiku.
9.2.6 Licenci není Objednatel povinen využít a to ani zčásti.
9.2

Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany
Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

9.3

Poskytovatel 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 Poskytovatele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho
oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání
Publikačního modulu či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení
a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění
sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky
Objednatele na náhradu škody.

9.4

S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací
Plnění dle Smlouvy je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost
nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem
Smlouvy.
ř

9.5

Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá
oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně
za poskytování Plnění dle Smlouvy.

9.6

Poskytovatel 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 Poskytovatele v tomto
článku ukáže nepravdivým nebo Poskytovatel poruší jinou povinnost dle tohoto
článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc 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.

X.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle
platných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž v
případě, že část Plnění poskytuje prostřednictvím subdodavatele.
10.2 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze
Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v
době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka,
kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě
nezprostí. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného
9

odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují
k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.
10.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do
předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
10.4 Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Plnění, jež bude mít Plnění
(či jeho dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na
Plnění (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel odpovídá
za vady Plnění, i když se vada stane zjevnou při převzetí Plnění Objednatelem, a to
bez ohledu na to, zda vady byly vytknuty při protokolárním předání a převzetí
příslušné části Plnění.
10.5 Poskytovatel v souvislosti s odpovědností za vady Plnění poskytuje Objednateli níže
specifikovanou záruku.
10.6 Poskytovatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 Občanského zákoníku záruku
za jakost v délce 2,4 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců na to, že předané Plnění bude mít
vlastnosti stanovené Smlouvou, bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruční
doba počíná běžet u části Plnění odpovídajícího Fázi 1 ode dne předání a převzetí
Objednatelem, u Fáze 2 odpovídající Službám maintenance vždy ode dne poskytnutí
Fáze 2 odpovídající Službám maintenance.
10.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou. Objednatel nemůže užívat Plnění či jeho
část pro vady, za které odpovídá Poskytovatel. Veškeré činnosti nutné či související
s vyřízením reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady v součinnosti s
Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo
neomezil činnost Objednatele.
10.8 Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen jakékoliv
vady Plnění či jeho části, které vzniknou v době trvání záruky odstranit na své
náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů od
obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany
s ohledem na charakter vady jinak.

XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
11.1 Smluvní pokuty:
i)

v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění odpovídajícího Fázi 1
v termínu dle Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý i
započatý den prodlení;

ii)

v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Poskytovatele vztahující se
k plnění části Fáze 2 odpovídající Službám maintenance je Poskytovatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti;

iii) v případě jakéhokoliv nedodržení lhůt
předaného (akceptovaného) plnění ve
Poskytovatel povinen Objednateli uhradit
(slovy: dva tisíce korun českých) za každý
vadu;
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pro odstranění vad či nedodělků
smyslu bodu 6.2.7 Smlouvy je
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
i započatý den prodlení a jednotlivou

iv) v případě prodlení Poskytovatele s odstraněním jakékoliv záruční vady
v termínu dle odst. 10.8 Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení a jednotlivou vadu;
v)

v případě porušení povinností k ochraně osobních údajů či důvěrných informací
dle článku XII. Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za každý
jednotlivý případ porušení.

11.2 V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Poskytovatele, pro kterou není ve
Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její nesplnění Poskytovatelem ani
v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter
porušené povinnosti), uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč (slovy: pět 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.
11.3 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká
oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta
(0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11.4 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.
11.5 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení jejich
vyúčtování.

XII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání
a plnění Smlouvy, dále informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího
plnění, jsou důvěrné (dále jen „Důvěrné informace"). Smluvní strany sjednávají,
že Důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace,
podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích.
12.2 Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou
taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení
předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
12.2.1 Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo
12.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost
mlčenlivosti, a/nebo
12.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než
porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.
12.3 Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před
třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné
skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem.
12.4 Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků
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Poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné
informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za
předpokladu, že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj
závazek zachování mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací, jinak je za toto
porušení odpovědný v plném rozsahu Poskytovatel.
12.5 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a
trestní odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek
mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.
12.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na
ukončení účinnosti Smlouvy.
12.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním
smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě.
12.8 Ochrana osobních údajů
12.8.1 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních
údajů, je Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu
ust. § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jsou Smluvní
strany povinny bezodkladně uzavřít příslušnou smlouvu tak, aby
nedocházelo k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních
údajů. Poskytovatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení
zpracovatele.
12.8.2 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění
účelu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat
na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění
práv Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobních
údaje Objednateli a osobní údaje likvidovat.
12.8.3 Poskytovatel učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná
organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob
k osobním údajům.
12.9 Poskytovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně
na Plnění předmětu Smlouvy, byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni
o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této
povinnosti. O splnění této povinnosti je Poskytovatel povinen pořídit písemný
záznam.

XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY
13.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím 12 (slovy: dvanácti)
měsíců od řádného předání a převzetí Fáze 1.
13.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
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13.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodů jejího podstatného
porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude
považovat:
a) prodlení
Poskytovatele
s poskytováním
Plnění
či
jeho
části
ve sjednaných termínech delší než 30 (slovy: třicet) dnů, pokud Poskytovatel
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
b) další případy, o kterých tak stanoví Smlouva.
13.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh
bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele 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 Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo
b) proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších
předpisů.
13.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího
podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje též prodlení Objednatele
s úhradou ceny za plnění předmětu dle Smlouvy o více než 30 (slovy: třicet) dní,
pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od
doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení se žádostí o jeho
nápravu.
13.6 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením
jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
13.7 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak
je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní
straně.
13.8 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.

XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti
jednotlivých peněžních závazků.
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14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím
oprávněných osob uvedených v čl. VIII Smlouvy nebo na jeho základě, pověřených
pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.
14.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat
v souladu s tímto článkem Smlouvy, jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež
má být učiněno či dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno
písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za
účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní
službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních
stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany
vzájemně písemně oznámí.
14.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená
•

dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDS"), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové
schránky ve smyslu ZDS; nebo

•

dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím
kurýra nebo doručováno osobně; nebo

•

dnem doručení potvrzeným
doporučenou poštou; nebo

•

dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z
jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu
Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani
ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

na

doručence,

je-li

oznámení

zasíláno

XV. CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání,
případná reakce na taková jednání)
15.1 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této
smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují,
že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní
souvisejících.
15.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli
ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009
Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv
ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
15.3 Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compNance program Lesů České
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Proti korupční program LČR a Etický
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Objednatel vymezuje
proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje postupy
k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku,
tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této
smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na
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žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném
jejich znění.
XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak),
že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy,
bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou
stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy.
16.2 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které
považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po
uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smlouvu je možné
měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků
Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
16.3 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557
a § 1805 Občanského zákoníku.
16.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
16.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu
podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k
uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě,
nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá
Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl
ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
16.6 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem,
uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení §
1793 Občanského zákoníku.
16.7 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku
přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva
Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
16.8 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění
vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace
vztahující se k předmětu Smlouvy.
16.9 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti)
pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné,
nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a
vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
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16.10 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním
řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. 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.
16.11 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými
povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž
uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Dále Poskytovatel bere na vědomí
povinnosti stanovené dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
16.12 Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá ze
Smluvních stran obdrží po 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
16.13 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace (podrobné vymezení funkčních požadavků).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.
V Hradci Králové dne

t-fi. -ti

V Praze dne 6.12.2017

za Objednatele:

za Poskytovatele:

/ žasl
_______________

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel

itelligence, a.s.
Martin Koníček, MBA
předseda představenstva
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PŘÍLOHA Č.l - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozšíření SWnástroje pro procesní modelování o publikační modul
Objednatel veřejná zakázky:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO: 42196 451
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1.1.

Popis stávajícího stavu

Společnost Lesy České republiky, s.p. (Objednatel), užívá nástroj pro procesní modelování ve verzích:
• Aris Design Server 9.8
• Aris Designér 9.8
• Aris Architect 9.8
Objednatel předpokládá upgrade nástroje pro procesní modelování na aktuální verzi ARIS během
měsíce ledna roku 2018.
Popis oficiální dokumentace rozhraní (API) jek dispozici na každé běžící instanci ARIS
Connect/Design Server 9.8.x na adrese http://<servername:port>/apidoes .

1.2.

Funkční požadavky

Tabulka č, 1 Seznam funkčních požadavků
7D
PMF_ooi

Kategorie
Funkční

PMF_oo2

Funkční

PMF_oo3

Funkční

PMF_004

Funkční

PMF_oo5

Funkční

PMF_oo6 i Funkční

Popis
Pubhkace obsahu databáze ARIS na intranetu prostřednictvím
HTTP/HTTPS protokolu.
Možnost dynamického procházení modelů

Možnost fulltextového vyhledávání v celém modelu

Možnost vkládání komentářů k modelům

Možnost vygenerovat model pomocí reportu do jiného formátu (Word, Excel,
PDF)

Odkaz definovaný na úrovní ARIS modelu bude funkční i v prostředí
publikovaného obsahu na intranetu

PMF_oo7

Funkční

PMF_oo8

Funkční

PMF_oo9

Funkční

PMF_oio

Funkční

Možnost zobrazit uživateli pouze modely, které jsou spojeny s jeho rolí

PMF_oii

Funkční

Zobrazení přehledu aktuálních změn

PMF_oi2

Funkční

Nastavení firemního designu pro celou webovou prezentaci

Předem definované uživatelské reporty (např. manažerské shrnutí změn v
procesech, pracovní náplň, seznam procesů vlastníka, dokumentace
potřebná pro... aj.)

Zobrazení odpovědností k procesu formou RACI matice

Zobrazení modelu včetně popisů objektů
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ID
Kategorie
PMF_oi3 i Funkční

Popis
Zobrazení kontextové informace 0 artefaktech podnikového modelu,
min. 0 publikovaných objektech - zejména jejich relacích s jinými objekty,
jejich výskytech uvnitř podnikového modelu a jejich atributech.

PMF_oi4

Funkční

Publikace musí umožnit přístup pro všechny zaměstnance Objednatele, tedy
min. 2500 uživatelů a současný přístup pro 15 uživatelů

PMF_ois

Funkční

Publikace musí mít možnost omezit typy a rozsah publikovaných dat nezobrazovat vybrané typy artefaktů (modely, objekty, vazby, atributy) a
nezobrazovat vybraný obsah (části databáze potlačená přístupovými
oprávněními).

PMF_oi6

Funkční

Podpora propojení odkazy nebo jiným způsobem interního DMS v MS
Sharepoint. Odkazy na DMS jsou definované v ARIS DB jako atribut objektu.

PMF_oi7

Funkční

Schopnost rychlého i sofistikovaného vyhledávání obsahu napříč
zveřejněnou části repository - publikovaným podnikovým modelem.

PMF_oi8

Funkční

PMF_oi9

Funkční

1.3.

Uveřejnění procesního modelu bez nutnosti explicitního exportu.

Uživatel si bude moci
předdefinované sestavy.

v prostředí

publikačního

modulu

spustit

Nefunkční požadavky

Tabulka č. 2 Seznam nefunkčních požadavků
Popis

ID
PMN_ooi

Kategorie
Nefunkční

PMN_o02

Nefunkční

PMN__oo3

Nefunkční

Podpora integrace s LDAP pro synchronizaci uživatelských identit (tzn. bez
nutnosti zřizovat nové uživatelské účty a distribuovat hesla) vč. podpory SSO
(Single Sign On) technologie přihlášení

PMN_oo4

Nefunkční

V případě výpadku systému, nesmí dojít ke ztrátě dat starších než 24 hod.
(RPO)

PMN_oo5

Nefunkční

Návrh a implementace řešení musí být takové, aby byl umožněn jeho
dlouhodobý provoz.

Podporované serverové OS: Microsoft Windows Server 2012 R2 a vyšší,
Oracle Linux 6 a vyšší, CentOS 7 a vyšší

Celé serverové řešení bude provozováno ve virtualizovaném prostředí
(VMWare)
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ID

Kategorie

Popis

l’M v _

Ncíúnkčni

Aplikace nesmí automatizovaně rozšiřovat nebo měnit svůj datový model

PMN_oo7

Nefunkční

PMN_oo8

Nefunkční

Řešení musí umožňovat aktualizaci, bot fix opravy a patche.

PMN_009

Nefunkční

Řešení musí být schopno při upgrade na vyšší verzi automaticky přenést
stávající data včetně historie.

PMN_oio

Nefunkční

Řešení musí umožňovat postupné patchování tak, aby nemuselo docházet k
několikadenním odstávkám.

PMN_on

Nefunkční

Řešení musí nativně provádět základní logování operací prováděných
uživateli.

PMN_oi2

Nefunkční

Řešení musí umožnit nastavení úrovně logování

PMN_oi3

Nefunkční

Data musí být chráněná před neoprávněným přístupem nebo před jejich
zneužitím.

PMN_oi4

Nefunkční

PMN_015

Nefunkční

PMN_oi6

Nefunkční

PMN_017

Nefunkční

Řešení musí umožňovat zálohu dat pomocí nástroje TSM.

PMN_oi8

Nefunkční

Řešení musí umožňovat následující typy zálohy a obnovy podporuje: plná a
inkrementální záloha a obnova.

Aplikace nesmí ke svému provozu vyžadovat pravidelný nutný zásah
administrátora (např. odmazávání logů,...)

Klientská část aplikace musí být schopna provozu na následujících
technologických platformách zákazníka: operační systém MS Windows 7 a
vyšší, verze webového prohlížeče Internet Explorer 11 a vyšší.

Všechny komponenty řešení musí podporovat a
naimplementovatelné na virtualizační technologii VMware.

musí

být

Nativní monitoring musí být integrovatelný do standardních dohledových
systémů.
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