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Číslo smlouvy MF 

9009/04412015 
ToIo čislo uwúJij te pfifaláuroci 

SMLOUVA 
O ZAJiŠTĚNí PŘíPADOVÝCH STUDií 

uzavřená dle ustanoveni § 1746 odst. 2, zákona Č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen ~Občanský zákoník-) na základě výzvy k podání nabídky ve věci veřejné zakázky 

malého rozsahu na e-tržišti www.gemin.cz v souladu se zákonem Č. 13712006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod č.j . MF-30B5B1201519003 

(dále jen "Smlouva") 

SMLUVNí STRANY 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
jejlmž jménem jedná: Ing. Tomáš Bauer vedoucl samo odd. 9003 - Kybernetická bezpečnost 
a strategické Nzenf ICT resortu 
ItO: 00006947 
Dit: CZ 00006947 
bankovní spojeni: Česká národn! banka, člslo účtu : 332800110710 
ID datové schránky: xzeaauv 
(dále jen .Objednatel") 
a 

KPC-Group, 5.r.0. 
Jeremiá~oYa 769.150 00 Praha 5 
jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Přiklenk , jednatel 
It: 26500281 
Dit: CZ26500281 
Bankovní spojeni: RaiffeisenBank, 587458001/5500 
Spisová značka: C. 86088 vedená u rejstřlkového soudu v Praze 
(dále jen .Poskytovatel) 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako QSmluvní 
strana;. 

I. Předmět Smlouvy 

1) Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele a Poskytovatel se také 
zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit Objednateli nlže uvedený 
předmět plněni. 

2) Poskytovatel zajistf přístup k případovým studiím prostřednictvím online 
webového rozhraní pro držitele licence Gartner Core Research (dále jen 
"předmět p lněni"), 

3) Objednatel se zavazuje předmět plněni plevzlt a zaplatit za něj Cenu. 



4) Předmě I _. řl ,t P nenl tvo 

~ast Počet analýz 

Istátn! potI;ladna ~ funkcionalita, ověf'it pfistup 10 
kušenosti z jiných zemi 

Ekonomické systémy státu - pfiklady z praxe viz.napr. 3 
Federal Government USA 

r'lternativy k licencovaným fešenlm (typu Oracle , SA!') t 
rámci Op_en Source 
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[Možnosti tešenl tisku - outsourcing tisku - Manage< 8 
Printing Services best practice 

!Centráln! nákupy ICT Bavorska-zkušenosti z praxe 2 

leenchmark - pi'ehled metrik - porovnání základnlch 5 
kazatelů rozpočtu IT II rámci státni správy 

podpora pfi rozhodováni o investicích -
hodnoceni technoloQií a dodavatelů 

trendy, 109 

liT strategická koncepce - šablony, metodika tvorby 7 

5) Bližšl specifikace předmětu plněni je uvedena v přlloze č. 4. která tvoří nedilnou 
součást této Smlouvy. 

II. Způsob, termín a místo plnění 

1) Předmět plněni (případové studie) je Poskytovatel povinen poskytnout (umožnij 
jeho užijí) pro obdobl od podpisu smlouvy do 31.08.2016. 

2) Předmět plnění bude Objednateli poskytnut formou on line přístupu do znalostní 
databáze Gartner (dálkový přístup přes webové rozhraní). 

III. Platební podmínky - cena, platební podmínky a fakturace 

1) Smluvní strany si ujednaly, že cena za předmět plnění (dále jen "Cena") čín l 

částku 449.086,-Kč (člyfistačtyřicetdevě!tisícosmdesátšest) zvýšenou o částku 
odpovldající dani z přidané hodnoty ve výši 94.308,- Kč 

(devadesátčtyřitislclřistaosm) Kč platné ke dni uskutečnění zdanijelného plnění. 

2) Předmět plnění obsahuje celkem 149 studií s jednotkovou cenou za každou studii 
3.014,- Kč (třitisícečtrnáct). 

3) Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty. 

4) Cena je částkou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady 
souvisejlcí s předmětem plnění dle této Smlouvy. 

5) Poskytovatel vystavl po předání kompletniho předmětu plnění fakturu. Fakturu 
doručl Poskytovatel Objednateli do 5 pracovních dnú od předáni. Přilohou faktury 
bude kopie Předávaclho protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. 

6) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského 
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zákoníku a v pi'fpadě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 

23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněn í pozdějších předpisů . Faktura 
musí dále obsahovat: 

a) identifikaci předmětu plnění dle Smlouvy a zadávací dokumentace; 

b) zakázkové člslo Smlouvy, které sloužl jako identifikátor platby; 

c) úplné bankovnl spojení Poskytovatele; 

d) kopii Předávacího protokolu. 

7) Splatnost řádně vystavené faktury či nl 30 kalendáňních dnů ode dne doručení 
Objednateli. 

8) Objednatel má právo fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, 
aniž by došlo k prodlenl s jeji úhradou, obsahuje-Ii nesprávné náležitosti nebo 
údaje, chybí-Ii na faktuře některá z náležitost! nebo chybl-Ii kopie řádného 

Předávacího protokolu. Ode dne doručeni opravené faktury běžl Objednateli 
nová lhůta splatnosti. 

9) Platby budu probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v této měně. 

10)K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet uvedený v záhlaví Smlouvy a 
podle údajů na vystavené faktuře. Odlišné bankovní údaje uvedené na faktuře 
mají přednost před údaji uvedenými v záhlaví této Smlouvy. 

IV. Práva a povinnosti smluvnich stran 

1) Objednatel se zavazuje zkontrolovat soulad Předávacího protokolu se skutečně 
dodaným předmětem plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést 
všechny výhrady ohledně předávaného předmětu plněni do Předávacího 

protokolu. Objednatel je dále povinen Předávací protokol podepsat. Nejsou-Ii na 
Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel 
předmět plněni přejlmá bez výhrad. 

2) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu za řádně provedený a předaný 
předmět plněnI. 

V. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

1) Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem převzetí 
předmětu plněni Objednatelem. 

2) Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního 
převzetí a nebezpečí škody na předmětu pl nění přecházl na Objednatele 
převzetím tohoto p lněni. 
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VI. Práva duševního vlastnictví. 

Poskytovatel je povinen zajistit. aby předmět plněni dle této Smlouvy byl bez 
právnlch vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob. z nichž by 
pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finančnl nebo jiný závazek ve prospěch třetí 
strany nebo která by jakkoliv omezovala už~í pfedmětu plněni. V případě 
porušeni tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné 
následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu 
škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno. 

VII. Odpovědnost za vady 
1) Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění nebude mlt při pfedání žádné vady. 

2) Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy bezplatně odstranit vady 
pfedmětu plnění, které se vyskytly po jeho předáni, a to do pěti dnů od 
prokazatelného nahlášení vady. Poskytovatel je povínen vady odstranit výměnou 
nebo opětovným poskytnutím vadného předmětu plněnI. 

3) Pokud Poskytovatel neodstraní vady ve lhůtě uvedené, je Objednatel oprávněn 
odstran~ vady nebo zajistit odstranění vad prostfedníctvím třetích osob a 
požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 
s odstraňováním těchto vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy. 

4) Pro uplatnění vad předmětu plněni neplatl § 2618 Občanského zákoníku. 
Objednatel je oprávněn uplatnrt vady předmětu plnění u Poskytovatele kdykoliv 
během trvánl Smlouvy bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo 
mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptaci předmětu plnění 
nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad předmětu 
plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace. 

VIII. Odpovědnost za škodu 
1) Smluvnl strany odpovídají za každé zaviněné porušeni smluvní povinnosti. 

2) $kodu hradí škůdce v penězích, nežádá·li poškozený uvedeni do předešlého 
stavu. 

3) Náhrada škody je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemně výzvy 
oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

IX. Mlčenlivost 

1) Smluvnl strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva, jakož i její text, mŮže být v 
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí 
ČR, na profilu Poskytovatele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a dále v 
souladu s povinnostmi vyplývajícími z právnlch pfedpisů, a to bez časového 
omezenI. 
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2) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné 
kroky k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen 
"Diskrétní informace"). Povinnost Poskytovat informace podle zákona Č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není 
tímto ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré 
následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s 
plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy 
zveřejňovaném dle odst. 6 Závěrečných ustanovení); 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní 

ve smyslu ustanovení § 152 Zákona o veřejných zakázkách. 

3) Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na 
informace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis 
c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než 

porušením právních povinností ze st~any některé ze Smluvních stran; 
d) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před 

přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na 
tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

e) které budou Poskytovatelem po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; 

4) Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které 
splňují podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně 
nebo bez vědom í Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od 
jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

5) Poskytovatel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění 
této Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele. 

6) Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčen l ivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v 
jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám. 

7) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončeni Smlouvy bez 
ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

B) Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není 
Poskytovatel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

X. Sankce 

1) V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % (slovy: pět setin procenta) z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

2) Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Poskytovatel 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními 
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předpisy. 

3) V připadě, že některá ze Smluvnich stran poruší některou z povinností 
mlčenlivosti dle čl. IX., je druhá smluvní strana oprávněna požadovat smluvní 
pokutu ve výši 50000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý 
jednotlivý případ porušení. 

4) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy 
~právněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 

5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany 
domáhat se náhrady škody v plné výši. 

XI. Rozhodné právo 

1) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

2) Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo zjejího 
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České 
republiky. 

XII. Oprávněné osoby 

1) Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu (dále jen "Oprávněné 
osoby"). Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony 
v rámci akceptačních procedur dle Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě 
pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním 
orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

2) Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek 
změnu Smlouvy nebo jejího předmětu. 

3) Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření 
dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu 
plsemně upozornit. 

4) Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, kteří budou 
za Smluvnl strany jednat ve věcech obchodních, technických, ekonomických: 

Objednatel: 
Jméno: Ing. Tomáš Bauer 
Adresa: Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 118 10 
E-mail: tomas.bauer@mfcr.cz 

Poskytovatel: 
Jméno: Ing. Miroslav Jeník 
Adresa: Praha 5, Jeremiášova 769, PSČ: 15500 
E-mail: mjenik@gartner.cz 

XIII. Ukončení Smlouvy 

1) Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
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-

2) Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědni doby v následujicich 
připadech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele; 

b) Poskytovatel podá i nsolvenčni návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o 
úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné 
rozhodnuti s obdobnými účinky; 

c) Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo 
hospodářský trestný čin . 

3) Smluvni strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-Ii 
okolnosti předvidané ustanovenim § 2002 Občanského zákoniku. 

4) Za podstatné porušeni Smlouvy Poskytovatelem ve smyslu § 2002 Občanského 
zákoníku se považuje zejména: 

a) prodleni Poskytovatele s dodá nim předmětu plněni o vice než 30 kalendářnich 
dni po terminu p lněni; 

b) porušení povínnosti Poskytovatele odstraní! vady předmětu ptněni ve lhůtě 30 
kalendářních dní od jejich oznámeni Objednatelem; 

c) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s 
plněním Smlouvy; 

d) jakékoliv porušeni povinností Poskytovatelem, které nebude odstraněno čí 

napraveno ani do 30 kalendářních dni od porušení povínností, je-Ii náprava 
možná. 

5) Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského 
zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 
30 kalendářních dnI. 

6) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od 
počátku a Smluvnl strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozdějí však do 30 dnů od doručeni oznámení Smluvni 
strany o odstoupení od této Smlouvy. Ustanovení odstavce 4 tohoto článku nenl 
dotčeno . 

7) Objednatel může od Smlouvy odstoupi! také pouze ohledně nesplněného zbytku 
plnění, plni l-Ii Poskytovatel jen zčásti , pokud má pnjaté dllčí plnění pro 
Objednatele význam. 

8) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvnl pokuty nebo 
úroku z prodlenl, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzníklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 
Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy. 

9) Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupi! v případě, že Objednatel 
neuhradí Cenu aní v dodatečně poskytnuté pnměfiené lhůtě. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musi být učiněna písemně v 
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českém jazyce. Jakékoliv úkony směřujici ke skončení této Smlouvy musí být 
oznámeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného 
dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za 
řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na 
adresy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní 
strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně. 

2) Účinnost oznámení nastává v pracovní den následujicí po dni doručení tohoto 
oznámení druhé Smluvní straně. 

3) Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněn VSO 9003 Ing. Tomáš 
Bauer za Objednatele, a dále osoby pověřené ministrem financl. Ke změně 
Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněn za Poskytovatele sám Poskytovatel 
(pokud je fyzickou osobou - podnikatelem) nebo statutární orgán Poskytovatele, 
a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku (dále jen "Odpovědné 
osoby pro věci smluvní"). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně 
všechna oprávnění Kontaktních osob. 

4) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní 
strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně 
oznámit druhé Smluvní straně. 

5) Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v 
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí 
ČR a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Objednatele, a to bez 
časového omezení. 

6) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky zejména Občanským 
zákoníkem. 

7) Stane-Ii se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-Ii z povahy daného 
ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení 
vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. 

8) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle 
této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to 
znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení 
této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této 
Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která 
takové vzdání se činí. 

9) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé 
v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právní jednání, 
v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících 
z této Smlouvy. 

10)Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo 
spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) 
budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky. 

II)Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
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12)Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny 
písemně a podepsány oběma Smluvnímí stranami s podpísy Smluvních stran na 
jedné lístině. 

13)Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpísu oběma Smluvními 
stranami. 

14)Nedílnou součást této Smlouvy tvoří i následujicí přílohy: 

Příloha č. 1 ~ Vzor předávacího protokolu 

Přiloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky KPC-Group, s.r.o. 

Příloha č. 3 - Popis produktu Gartner Core Connect 

Příloha č. 4 - Specifikace předmětu plnění 

15)V případě rozporu jednotlivých ustanovení Smlouvy a jejich příloh mají vždy 
přednost ustanovení Smlouvy. 

Podpisy zástupce Poskytovatele a jednajícího za 
Objednatele 

V Praze dne V Praze dne 
2 3 -09- 2015 2 3 -09- 2015 

_.?- ' I 
f . / ./h- . \ 

V' -- \ . 

Objednatel Pos~o atel 
Ing. Tomáš Bauer Ing. Old~ch ' Pflklenk 

vedouci samostatného oddělení jedn~ el 

Ministerstvo financí ~ 
118 to Praha I • Letenská 15 

- 18.5-
Kl'C _ Group, s.r.o. 

Jeremiášova 769 
ze : 00006947 Dle: CZOOOO6947 1 S5 00 Pr~ha 5 - Stod(tlky 

1.: 257 322 524, fu: 257 325 085 
Dle: CZ26S002B l 
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Příloha č. 1 Vzor předávacího protokolu 

Pi'edávacl protokol 

VytYazeno pro záznam MF éR 

č. j.: 

Datum vystavení: •••••••••.•.•.•.••••••••••••••.•.•.•••........•.•.•.•.•.•.•.•.•.••••••••••• Celkový počet stran: 

Poskytovatel: Objednatel: 

KPC-Group, S.LO. Česká republika - Ministerstvo financí 
Jeremiášova 769 Letenská 15 

15500 Praha 5 11810 Praha 1 

Tel.: 257 322 524 Tel.: 257 044 344 

Předmět předanl: 

ředmětem ředám 'e oredmet lnění dodan odle Smlouv P P J P P yp Y 
V rámci zajištěni pt'edmětu plněni bylo Poskytovatelem pfedáno: 

Objednatel a Poskytovatel se shodli, fe plněni Zajištěni Plípadových studií dle Smlouvy, bylo provedeno v 

odpovídajícím rozsahu a terminech dle požadavků Objednatele. 

predávací protokol je vyhotoven ve třech vyhotovenfch, jeden je určen pro 
Objednatele a dva pro Poskytovatele. 

Datum předání: ............................ . 

Poskytovatel Objednatel 
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Příloha Č, 2 - Všeobecné obchodní podmínky KPC-Group. S.r.O. 
1. Uzavlenl a doba trvaní smlouvy. SpoIeenoot KPC-Group, U .o. se pro úCeIy těchto V~eobecnYch obchodrrich 
podmínek !<PC (dále též jen .VOP'") označuje lB .,KPC', a smllMll par\oer &e pro účely t6chlo VOP ozn~ jako ,K1ienr. KPC 

poskytuje $Vé 61u!by vjlom! na zákl9dě těchlO VOP. neni-li vjsloYnfi plscmně 8/edO&no Ji'lak, a tudU tyto VOP plsti i pro všechny 

budoucl ()b(:I'IO(tI1 vztahy, II kl i v pnpadě, ~ nejsou znovu yY&Iomě dohodm.y. V!echny obchodnl vztahy mezi KPC a Klientem se 

pro ůteIy těchkl VOP dále Ol:načuji jako .5ffilouYa· . Obchodn! vztahy mezi KPC a Klientem jsou uUlvfeny vtdy písemnou fonnou, bud' 

na zákl9dé &mloovy, nebo objeaIMy. 0dcttv*Y od voP jsou platné jen tehdy. poku(1 byty KPC písemnf: potvrzeny. 

2. Doba trvánl smlouvy. Smlouva je uzavfena na dobu urtitou, a to dobu stanovenou ve smIoUllé, a je 
tak moln9 jl uk0n6t pouze plsemným odstoupením od smlouvy. Od smlouvy je možné odstoupit pouze v 
pfípadó jojfho podstatného poruooní Mkterou ze stran, kdy druhtJ strena svého smluvnlho parlnera na toto 
poru§Onl plsemM upozoml a poskytne mu 30 denní lhůtu pro zjednáni nápravy. 
3. Vlastnlctvl a vyuiiti Služeb. Služby jsOll vlastněné a autorské préva k nim má Cartner, Inc., sldlem 000 Spcncer 

Dock, North wau Quay, Dublin 1, Republic of lreland regi&traení ei61o: 182294, daňové tlelO IE6582294W alanebo jeho pfldru!ené 

organizace (déle Jen .Gartner'), pftčcmž KPC je oprávněna tylo služby nablzet a poskytovat KlientovI. Gartner poprlpadě KPC si 

vyhrazuji vAechna prava ke Slutbám poskytnutých Klientovi , která nejsOll na zAk ladě smlouvy Klientovi poskytnuty. Klient mllfe (i) 

vytisknout Jednu koplllndividualnl analýzy pro Své osobní, respektive vnltfni ut ltl; (ilJ udělat sl výpis z indivlduálnl vjzkumné zprávy pro 
Internl prtlzentsC8 all8bo maleri!lIy, kleré jsOll urtené pro ootatnl pracovnlky Klienta pod pocImlnkoo, že blJdOll urteny pouze pro i'ltemi 

potfeby Klienta. KMent nesml redistribuovat kopie jednotHvých vjzkurmjch zpráv OIobám, které nejsOll uživateli sluteb, a to ani 

elektronicky anebo ~nak, pokud tato možnost specificky nevyplývá z Popisu elu!eb. KIIcn1 ani uživatelé nesml reprodukovat anebo 

disl ribuovat Slutby oxtomlm subjektům nebo osobám, které k p/'ijell služeb poskytnutých na dkladě léto smlouvy nejsou oprávněny 

(dále Jen .exteml užiti') bez pfedci18zeJk:lho písemného soll1lasu KPC. a to kromě exhlml dlstribuoe kompletních kopii jednotWvých 

doklXt'lElOtů l/lkoupenych Klientem. Klient je povinen se seznámit s .Usage Guklellnes for GBrlner SeNices~ které jsou 

dostupné pro liconcov'Mé utillatela v &ekd "PoIicies· na oarlner.com. a tylo dodržovat. KIent zejména SOltJiasl, že výběry ze Slldeb 

IllŮň! pro externl použiti využft pouze lB p1edpokladu, že dostane pfedcMzej lcl pfSOInrrj 0.ltMs od oóděleni Gartner pro styk 6 

dodaV8"leli, které je dostujlflé e - mailemnaadresevendor.relations&.garlner.com. popII~ od KPC. Jakékoli\1 extemI použiti 

SIuteb mutl b9t v souladu s .Copyright and Quote PoIicy~ ktefou GaMeI pl.tllikujo I\é ~ strtw'lkllch 9artJl9f.com v &ekd 

pro styk &6 dksM\ky. SIuiby neami být K1ieo1em ~ v tádoém informatnlm skllKtU ani ve vyh\edávacm sys~. 

4. Plistup k. Službám. Pfisrup k Službám je omezený na potot pojmenovaných jednofJivců (Uživatelů), 

uvedenýCh ve smlouvá. Klient může změnit Užřvatele bez pňmchOZlho souhlasu KPC v pňpadě, že: (1) 
Ulivatf,J1 ukončl zaměstnaneckY pomér s Klientem, nebo (2) Uživatelova pracovnf pozice se podstatné zménifa 
tak, le pflstup Ullvate/e ke Službám není nadále Klientem považovaný za potlebný. Jestfiže si Klient přeje 
zmf}nit Ulivate/e z jakéhokoliv jiného důvodu, Klient k tomu musl z/skat pffKJcházejlc/ souhlas KPC. Tento 
souhlas nebude bazdůvodnf} odmítnutý, je-li požadovaný pouze pnletJtostn6 a omezeně. Klient musí zajistff 
pfim6fontJ bezpečnostnlopatfení, aby omezil pflstup ke Službám pouze autorizovaným Ulivafelům. Ve smyslu 
odstavce 10 plsmene (a) ("Pfenositelnosť'), Služby poskytnuté Klionlovi nemohou být dále pronajaty, pfedány 
anebo jinak pfeneseny na jakoukoliv tletí osobu. 
5 Monltorov'nl vyui/tf. Klient souhlasi, že KPC může za útelem dodržovánI podmlnek smlouvy Klientem monitorovat aktivity 

Klienta na svýCh web strénkách a na webových stránkách www.gartner.com. vt.aIně vyu!IVlllnl Služeb poskytovaných Klientovi k tomu 

určenými JodnotNvcl - opravněným l uživateU. KHent souhla6i, že poskytne KPC na zéklad~ pledchoziho požadavku dostupné záznamy 

anebo Jinou relevantnl evidenci o zaji!těnl SOllladu tcrpánl služeb Klientem s touto Smlouvou. KPC za úoolem ověfení výte 

uvedenéhO je opravněn provést u Klienta kontrobJ, ke které je Klient povinen posIIytnout KPC $OIJČiMOSI. Kontrola bude omezena na 

prozkoumánI ~ch záznamů , alnebo tastí 6YStémU Klienta. které jsOll relevanlnl pro vyhodnoceni využili Siufeb poskytovaných na 

záklllo. smlollvy. Kontrola mlde být provedena pouze v době bMné praoovnJ doby Klienta a oznAmens v pfwnéfené lhlA:ě . 

e:. Heve/ejné Infonnace Klienta. KPC soll1lall, že bode zachovávat dóvémostlWdé i'l1ormace specifické pro Klienta, 

ka&n.Ju Klient odevzdá KPC v souvislost! $ klltO Smlouvou, jeStliže je (i) jamě označeni! jako důvěrné pn )ejim poskytrJJ ti v písemné 

Iomlb, anebo (iI) bode prohlllAená za důvěmou, jc-I poskytrn&: ústně, a lo\o slanovisko bude poNnané plsemně \I priJběhu 15 dnů od 

prvnlho ocIevzdánl lnfonnac:e . Talo povinnost utajeni se nebude apl\ovat na lAdnou inJormacl, krra: ( I ) je 'terejně pnstupná v době 

jejího odevZdáni; (2) je nezávisle zjiUěné KPC P6bo GaMer; (l) je zve~ná jinak rm ~enrm ze strany KPC nebo Gartner poté, 

co jl Klienl OdeVzdal KPC nebo Gallner; (4) je ut k dispozici KPC nebo GaMer bez. jakýchKoIlv závazlcú důvOOlosti v době, kdy.íi Klienl 

odevZ4al KPC nebo Gartner; anebo (5) j i KIent odevzdal tieti s!mně bez jakéhol«liv závazl<u důvěrnosti . Vedle tono Il'IIite KPC nebo 

Gartner zp fiat\lpnil tuto Informaci, je-i 10 požadované pro soudnl proces. KiefIt bere na vědomi, t& KPC působí v oblasti výrtt.mu a 

anal)'z InfonTlačnlch 1cd\n(llogií a tento závazek důvěrnosti se nevztahuje na Informace zlskané výzkLn'flými, analyticfr(ými anebo 

koozultačnlml divizemi KPC zJi1ýdl zdrojů . U6lanoveni pfedchozi věty se vztahuje na G$r1rJef obdobnf: . 

7. Vyloučení všech ostatních záruk. Služby J60U poskytované Klientovi lak, jak jsou vymezeny 

v popIsu Služcb. KPC vjr;lOvně vylučuje jakOllkotiv svO:ii odpovědnost vyplývaj k:1 z ptlpadné nevhodnosti Klientem objednané služby ke 

KUentem pofaclovanémll účelu, tak také jakoukoliv odpovědnost stran pfesnostl. úplnosti anebo pftměfenosti informaci poskytnutých 

Klientovi na základě K~entem objednaných služeb. Klient uzavl'enlm smlouvy Chápe nejistoty a rizika spojená s analýzami informaci, 

které Jsou ~kytovény Jako část Služeb a uvědomuje si, te Služby nenahrazuji JOh(l v lli6tnl nezávislé hodnoceni a analýzy. KPC 

nebude Odpovildné za žádné aktivity anebo rozhodnuti , která provade Klient na základě Sil.rfeb anebo Cldajů v nich uvedených. Klient 

chápe, že pfebirá ve!keré rizIko z použiti Služeb. 

8. Odpovédnost. Ani jedna strana smlouvy nebude odpovědné za neprlmé nasledky Svého jednání, zvlMf lB 
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náhodné i\kody jako i\kody z u~lého zisku, ztráty obchodu anebo za znaty, které vzniknou mimo použiti Služeb v rozporu se smlouvou, 

bez ohledu I'\a to, fi tato strana byla na možnost takovýchto i\kod upozornéna či nikoNv. Toto ustanoveni se nedoty-ká odpovédnosti 

Klienta za po!U~eni autorskych práv Gartner ze strany Klienta, popflpadé odpovédnosti Klienta za využlvánl skJžeb v rozporu s touto 

smlouvou. Klient je povinen zajistit dodržováni podminek smlouvy oprávněnými uživateli a v prípadě poruStlni této smlouvy je KHent 

odpovědny za toto porušeni sám. 

9. Ochrana údajů. pn plněni povinnosti dle smlouvy se smluvni strany zavazuji pn nakládáni s osobnlmi údaji svých 

zaměstnanců, popflpadě treUch osob, nezbytných k plněni svých závazků, postupovat v souladu se zákonem Č. 101 /2000 Sb. o 

ochraně osobnlch údajlÍ, jakož i dalšlmi právními nonnami. S ohledem na výStl uvedené je Klient povinen zajistit, že každé odevzdáni 

osobních údajů Klientem, které se vztahuje na zaměstnance Klienta, popflpadě na Jinou ti'etí osobu, bude provedeno v souladu s výše 

uvedenými právnlmi pfedpisy, lj. zejména po předchozlm souhlasu zaměstnance, popflpadě dotčené tfetl osoby. Klient je povinen 

upozornil osobu, a zajistit od ni pflpadný souhlas, je-H jakýmkoliv právnlm pfedpisem vyžadován, že KPC poprtpadě Gartner mohou 

tylo osobnl údaje zpracovávat: (a) aby bylo rTIOŽflé poskytnout Klientovi Služby, a že KPC popíipadě Garlner může zp řístupnit tyto 

data tfetlm stranám, pokud 10 bude poti'Elbné k plněni povlnnosll KPC ze smlouvy; a (b) může obfas informovat Klienta o dal~ích 

produktech anebo sluŽbách, o kterých si KPC popflpadě Gartner mysli, že jsou pro Klienta zajlmavé. Pokud si některá osoba nepfeje 

dostávat takovéto informace od KPC, poplipadě Garlner, potom o této skutečnosti vyrozuml Gartner na adrese 

privacv@qartner.com, a KPC na adrese info@kpc-group.cz. 
10. Další ustanovenI 
(a) Pfenositelnost. Klient není oprávoěn jakékoliv Svá práva vypryvajlcl mu z této smlouvy postoupit na treU osobu. 

Omezeni vypryvajíci z předchozl věty se neuplatni v pflpadé právnlho nástupnictvi Klienta, nebo v pflpadě postoupeni práv Klienta na 

jeho jinou společnost, se kterou Ivorí koncern. 

(b) Řešení sporu Spory vznikajici z lélo smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou projednány v rozhodčím fizenl 

vedeném Rozhodčím soudem pH HK a AK CR podle pravidel tohoto rozhodčiho soudu. 

(c) Aplikované právo. V záležitostech smlouvou výslovně neupravených se smluvnl strany fldl zákonem Č. 513/1991 Sb. a 

dalšlml plíslušnými obecně závaznými právnlmi pfedpisy. 

(d) Vyšší moc. S výjimkou platebních povinnosti Klienta, nečinnost kterékoliv strany bude ospravedlněna pouze v prrpadě , 
že plněni bylo nemožné kvúli stávce, vládnlmu rozhodnuti anebo omezeni, úpadku dodavatelů, válečných anebo teroristických útoků , 

anebo jakýchkoliv jiných dwodů, kde důvod nemožnosti plnění je mimo dosah kontroly neplníci strany. 

(e) Samostatnost. Pflpadrn.'i neplatnost některého z ustanoveni smlouvy, ar už způsobená rozporem s právnlmi pfedplsy, 

následnou změnou právnlch pl'edpisů, chybou v psani či počítáni či z jakýchkoliv 

jiných důvodů, nezakládá neplatnost celé smlowy, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanoveni smlouvy. Pro pflpad 

neplatnosll některého z ustanoveni smlouvy se smluvnl strany zavazuji postižené ustanovení nahradit ustanovenlm, které nejlépe 

odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovenI. 

(I) Použítí jměna, ochranné známky a loga. Bez pfedcflázejlclho plsemného souhlasu druhé strany, žádná ze 

stran nemůže použit jméno, obchodnl známku anebo logo druhé strany v propagafních materiálech , vefejných vyhlá!enlch, inzerci 

anebo v jiných podobných publlkaclch nebo vyhláStlních. 

(g) Vyloučeni t/etích stran. Smlouva je pouze ve pro prospěch smluvních stran. Žádná tfetl strana nemůže mlt právo 

na využiti Služeb poskytovaných KPC, anebo se pokusit pfenést odpovědnost na KPC v důsledku Služeb. 

(h) Pfetrvávající ustanovení. Odstavce 5, 6, 7, 8 a 10 (b), (c), (I), (g) a (h) zůstávají v platnosti i po skončení této 

smlouvy, jakož i Jeji dal~í ustanoveni, u kterých toto vyplývá z jejich povahy. 

(i) Závěrečná ustanovení Smluvni strany prohlaiiují, že ohledně pfedmětu smlouvy považují za nerozhodné a tudíž 

bez právních účinků vije, co bylo sjednáno fi zapsáno pfed podpisem smlouvy a co neni jejl výslovnou soufástl. Smlouvu je možno 

měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. Taktéž jeji Zfuiiení je možno provést pouze 

plsemnou formou. 
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Piiloha č. 3 - Popis produktu Gartner Core Connect 
Service Description: Gartner Cen Coml6Cl Referenc •• v.rsiort 3.0. ItfMCIJ 2011- page j 011 

POPIS SLUŽEB Příloha ke Smlouvě 
GARTNER CORE CONNECT REFERENCE 

Gartner Care Connect Reference ("SlužbaB

) poskytuje klientům ptístup ke studiim, anatYzam 
a výzkumu Gartner. 

Služby dodávky 
Každy uživatel označený klientem (Licencovaný uživatel) obdrtlnásledujlcl dodávku: 

Gartner Core IT Research (analýzy, studie, výzkum) 
Peer Networking (pHstup k networking části) 
Webiná'e analytikCJ Gartner 

Dodatečná ustanovení a podmínky 
Služba musl být užlvána v souladu s podminkami .Usage Guidellnes for Gartner Services· pro uživatele, 
dostupnymi ze sekce Policles na gartner.com. 
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Příloha č. 4 - Specifikace předmětu plnění 

1.1 . Statní pokladna - funkcionalita, ověřil přístup a zkušenosti z jiných zemí 
K uvedené oblasti nabízíme celkem 10 studií. 

11 Tax Compliance - tešen; pro agendu pňimů sltltnfho rozoočtu 30. srpna 20to 
Autor. Massimlllano CJaps 

Oaflové úřady používajl datový sklad, reporting , analytické nástroje a software pro správu 
případů pro podporu odhaleni, auditu, sběru a detekce podvodů . Tato analýza hodnoU nabídky 
poskytovatelů "kompletního baličku· softwaru na tomto trhu. 

21 Kritické schopnosti pro integrované daňové systémy "COTS" produkty 23.prosince 2010 
Aulor: MBssimifiano Claps 

Státnl Instituce řešící oblast příjmů státního rozpočtu by měly zvážit, obchodní "off-Ihe-shelf 
baliček jako Jednu z možností pořízení software pro integrovaný modernizovaný daňový systém. Tato 
studie popisuje schopnosti osmi COTS produktů. 

~ Tax Compliance - řešenI Pro agendu pfljmú sMtnlho rozPOČtu definice trhu 09. četven 
2010 
Autor: Massimiliano C/aps 

~ešeni dodržování daňových pl'edpisů pomůže prijmům slátnlho rozpočtu, aby efektivněji a 
utinněji zvládla agendu. 

~ Uzavřete dal1ovou mezeru 30. července 2008 
Autor: Massimi/iano C/aps I Edward Anthony Fraga 

Dar'lová mezera je hlavni bolestí pro daňové orgány po celém světě. Technologie musí být 
kombinovány s novými postupy a dovednostmi k boji proti daflovým podvodům. 

Q! VládnI instituce faš/claoendu dafloWch útoků spD/upracuji s bankami 01.06.2009 
Autor: Msssimiliano C/aps 

Odděleni pffjmů státního rozpočtu pro státy lowa a Wisconsin nedávno prozkoumalo 
spolupráci s bankami, aby provedlo audit a i'e~ilo daňové dluhy. Tato studie analyzuje dopady na 
odpovědnost vlád a bank pro ochranu údajů a dat. Dále popisuje, jak odděleni pfTjmů dvou 
amerických států pfedstavilo využlváni informačnlch technologii, aby prozkoumalo nové pfíležitosti ke 
spolupráci se subjekty soukromého sektoru o základních vládnlch aktivitách, jako je audit daňových 
podvodů a výběr danI. 

§l Severoamerická mlstní správa a IT řešeni 08. bfezen 2012 
Autor: Massimmano Claps \ Rishi Sood 

Severoamerické orgány správy, obce a čtvrti jsou cílový trh široké škály dodavatelů softwaru. 
Tento výzkum poSkytuje úvodní popis řešeni 15 z nich. 
n Aolikace Dro tešen; agendy přfimú státn/ho rozPOČtu jsou ty pravé PNky k modernizaci 
27. bfezon 2008 
Autor: Massimiliano Claps 

Agenda danI a prrjmů je doména k dosažení bodu zvratu modernizace aplikacI. Daňové 
agentury na všech úrovních státní správy musí identifikovat a posoudit čas na změnu a tu akceleroval. 

m. Produktová revize SAP, Orscle teSen' agendy státu Autor: Massimiliano C/aps 

m. ERP hraje kUrovou roli v E-Govemment projektu v AslflPacifiku 18. ČBtvenec 2013 
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Autor: Su nil Padmanabh 

Vlády v rozvíjejiclch se zemích Asie I Pacifik.u musí zajistit, že mají to správné ERP rešeni s 
c(lem podpořit účinné iniciativy e-govemment I e-správy. 

1.Ql Top 10 Strategických technologických tmndli ve státnf správé pro 2015 
28. duben 2015 Autor: Rick Howard 

Top 10 trendů v technologifch , které zásadnlm způsobem ovlivňují fungovanl státu. 

1.2. Ekonomické systémy státu - při klady z praxe viz. např. Federal Government 
USA 

II ÚSPOry z rozsahu ve vládé: Pokyny pro americkou federálnl vládou fBTARA) a jinde 
23. července 2015 
Autor: Jerry Mechling \ Karel! Thielemann I Cathleen E. Blanton 

Při hledání výhod pfede~ím prostřednictvím IT-související úspory z rozsahu. FITARA uk.ládá 
centrálnfm CIO více moci nad IT rozpočty, projekty, personálními otázkami a rozvojem. Tato studie se 
týk.á implementace FITARA a všech dalších , které se zabývají podobnými otázkami a iniciativami. 

21 Preďkce 2015: Státnl sektor se adaptuje na digitálnl éro 25 November 2014 
Autor: Rick Howard I Glenn Archer I Nevi/le Cannon I Jeff Vining 

Jak vlády posiluj[ digitálni strategie pro optimalizaci, transformaci nebo vytváfeni nové služby, 
CIO může urychlit digitalizaci Um, že mění způsob jakým rídit a pojmout IT. 

.ID ERP proiektv: Řfzeni omanizačních změn je rozhoduiici pro úspěch, kontext sMtni smávy 
30. ledna 2015 Autor: Jeny Mechling 

Tato studie zasazuje do kontextu nejkritičtéjšl problém ERP projektů : rlzen l organjzačnich 
změn. Ve státnfch organizaclch jsou problémy pfi rlzenl ERP změn většf a jejich tešen l je důležitějšf 
než Jinde. Vyžaduje pfedevšlm větší důraz na vyjednávání a organizaci. 

3.3. Alternativy k licencovaným řešenim (typu Oracle, SAP) I v rámci Open Source 

Gartner pokrývá výše uvedenou oblast jednak studii ohledně Open Source problematiky a dále 
popsanými zkušenostmi a iniciativami našich klientů ohledně snížení vysok.é mlry závislosti na velkých 
poskytovatellch. 

Nabízíme celkem 5 studi í. 

11 Zku§enos(i z UK - Britská vláda a G-C/oud nás poučila o Gatalog-Based zakázkách a nákupu 
27.srpna 2014 Autor: Nevt1le Cannon 

Britská vláda skrze G-Cloud vykazuje velkou snahu o navýšeni zapojeni na trhu 5MB a sníženi 
závislosti na rozsáhlých smlouvách s velkými systémovými integrátory. Celé vedeni a resortni CIO 
zvažují obdobný model zadávání veřejných zakázek. Jejich zkušenost nás může obohatit. 

Zl Mám POUŽlV81 Open Source v rámci mé infrastruktury? 
26. únore 2015 
Autor: Aron Chandrasekaran \ Andrew Lemer 

Existuje mnoho rešeni open-source infrastruktury, ale OSS (Open-Source SW) ne vždy ušetrí 
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peníze, nebo snížit závislost na dodavateli. Manažeri infrastruktury a provozu mohou použit tuto studii 
a zjistit, proč a kdy upřednostňovat 088. 

~ ZkoumánI vztahu mezi open source a duševním vlastníctvlm 
18. čeNence 2014 
Autor. Marl< Driver 

IT organizace, které plánují prijmout open-source také musí pochopit základní pojmy z oblasti 
duševního vlastnictví a souvisejících náležitostí. 

~ HVDe kňvka pro open-source software 30. 
Č8Nence 2014 
Autor. Marl< Driver 

Použijte tuto Hype křivku k ověření faze jednotlivých open-source řešení v celém IT průmyslu. 

Ql Open-Source Software ve státním sektoru: Příliv stoupá 02.08.2012 Autor: Andrea Di 
Maio 

Vládní postoj k open-source software se vyvíjí směrem k více rozumnému přístup, jehož cílem 
je využit výhod, které open source může nabídnout v rámci modelu licenci a. komunity. 

3.4. Možnosti řešení tisku - outsourcing tisku Managed Printing Services best 
practice 

V této oblasti dokumenty Gartner pokrývají MP8 v celé šíři problematiky, a to jako službu, jež 
obsahuje vybavení, materiál, software a podporu. Studie dále pojednávají o nejlepší praxi při výběru 
dodavatele (poptávka, kritéria) a nastavení smluvnlch parametrů (SLA apod.). Dále naleznete 
hodnoceni dnes používaných technologií, nezávislý pohled na dodavatele a benchmarková data pro 
možné komparace. 

Nabízíme celkem 8 studií. 

11 Zavedení Manaqed Print SeNices vedlo ke snižení nákladů na tisk o 50% 
16. prosinec 2010 
Autor: Tomoko Mitami 

Velká výrobni společnost v Japonsku drasticky sn ižíla své tiskové náklady pomoci MPS 
adopce. Zjistěte, jak můžete dosáhnout drastického snfženf nákladů na kancelářský tisk s MPS. 

~ Jak vybrat poskvtovatele Managed Print Services 16. kvétna 2014 
Autor: Ken WeNerstein 

t{izené tiskové služby mohou snfžit vaše náklady na tisk o 10% až 30%. Manažen provozu a 
nákupu IT by měli pečlivě vybrat poskytovatele MPS I MCS a uvolnit tak své IT pracovníky pro jiné 
naléhavé potřeby. Přijměte hodnotící kritéria v tomto dokumentu s cílem zajistit úspěch vašeho RFP. 

~ Neilep~i praxe pro výběr poskytovatele Manaqed Print Services 
19. března 2013 
Autor. Ken Wei/erstein 

Manažen musi pečlivě vybrat poskytovatele MP8, aby zajistili slibované výsledky. Potendál 
úspor dosahuje až 30% nákladů na tisk. Tato nejlepší praxe pomůže správně nadefinovat cíle úspor, 
efektivitu, spokojenost pracovníků a produktivitu. Dále parametry na IT bezpečnost a udržitelnost. 
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~ 7 SLA oarametni Pro úspěch S MPS 
21 . prosinec 2011 
Autor: Ken Wei/erstein 

SLA pomohou zajistit. aby sliby poskytovatelů MPS ohledně optimalizace fešení tisku byty 
skutečně naplněny a definovány v rámci měřitelnych akcí za stejným účelem. Většina IT architektů , 

manažerů IT podpory a nákupnfch specialistů nikdy nebyla účastna tvorby StA pro Managed Pnnt 
Services z potfebujl napoprvé pomoc. 

Q1 Pomocný nástroj: Managed Print SelVices výběr dodavatele (!ablona pro VYhodnoceni 
klfčoWch parametni) 
16. '/jen 2010 Autor: Ken Weilerslein 

RFP, poptávkové dokumenty a kritéria pro výběr dodavatele pro rízené tiskové služby. 
Nákupnl manažerl by se měli ptát jinou sadou otázek, než pi'i tradičním nákupu nebo pronájmu 
kanceláfských tiskových zafízení. Tyto otázky jsou srdcem vašeho RFP, protože pomůžou odhalit 
nejdůležitějšf rozdfly. Pokud přizpůsobíte tyto otázky své konkrétnl situaci, skončíte s odpovědmi, 
které osvítl vát proces výběru. 

§1. HSBC Bank Brasil dosahu;e ÚSpOry prostfednictyím Manaqed Print Services 3. listopad 2005 
Aulor: Federico De Si/va \ Peter J. Grant 

HSBC Bank Brasil snfžila jejf výdaje na tisk o 25 procent dfky optimalizaci své tiskové flotily 
prostřednictvlm správného odhadu potfeb a velikosti řešeni dle nejlepšfch postupU; nakonec se tisk 
stěhoval do plného modelu rfzených tiskových služeb. Úsporná pffležitost pfetéká v rámci banky do 
pobočkové sně. 

n Doporučené postup v pro plánování vyhodnocenI potfeb pro kance/á[ský tisk 
22. dubna 2009 
Autor: Ken Wei/erstein 

Posouzeni potreb vám mohou pomoci snížit vaše vydaje související s tiskem o 10% na 30%, 
ale pouze tehdy, pokud je pečlivě plánujete. Dobré provedeni Vám pomůže pochopit aktuální stav, 
doporučl cllový stav, a pomůže vám vytvořit cíle pro optimalizaci prostředí kancelářského tisku. Trmto 
způsobem Vám pomůže snížit vydaje. Posouzeni jsou obzvláště cenné v počátečnlch fázlch rízení 
kanceláfského tisku. Délka, hloubka a přesnost se bude lišit v závislosti na účelu a stupni, ve kterém 
je provedeno posouzeni. Spravedlivé a úplné posouzeni lze provést vlastnlmi zaměstnanci, nebo 
dodavatelem - nenl jediny správný způsob pro všechny zákaznrky. 

!ll. Magicky kvadranl pro MPS a Content SelVicas 6. 
lis/opad 2014 
Autor. Ken Wei/erstein \ Bizabeth Kim \ Sharon McNee 

Magický kvadrant graficky shrnuje hodnoceni pl'edních světových dodavatelů v oblasti MPS. 

3.5. Centrální nákupy ICT Bavorska - zkušenosti z praxe 

11 Zadáváni vefejných zakázek - Zadavatelé musj jednat pro do:;aženl souladu se 
změnami vefeiných zakázek v EU 
03.07.2015 
Autor: Magnus 8ergfors \ Nevi/le Cannon 

Nová směrnice EU o zadávaní veřejných zakázek dělá z elektronického nákupu povinnost. 
Tato studie určuje, jak správa a samospráva fT a úredníci musl verejné zakázky pripravit, a jaká 
opatrenl akce je tfeba přijmout. 
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21 Portál v Bavorsku: dobry náPad v těžkých časech 
06.09.2002 
Autor. Andrea Di Maio 

Německý stát Bavorsko realizuje multiregionální portál prostfednictvfm veřejného a 
soukromého sektoru. Tento projekt má několik složek, které budou úspMným prikladem, ale čeli 

mnoha výzvám. 

3.6. Benchmark - přehled metrik - porovnáni základních ukazatelů rozpočtu IT v 
rámci státní správy 

Datové rndy Gartner IT Key Metrics jsou součástí portfolia Gartner Benchmark Analytics a 
nabizeji makropohled na globálni databázi měřeni nákladů a výkonnosti IT, zpracovanou společnosti 
Gartner. Nabízejí okamžitý pristup ke spolehlivým datům o počtech zaměstnanců , nákladech a 
investícich v oblasti IT a také klíčové metriky pro hodnoceni technologické nákladovosti a výkonnosti . 
Můžete tak lépe rozhodovat o rozpočtu a investicích s ohledem na měnici se prostredí byznysu i IT. 

Série ročenek IT Key Metrics Data obsahuje více než dva tisice IT metrik pubUkovaných 
prosUednictvlm 93 zpráv Gartner Benchmark Analytics. Kromě klíčových finančnich metrik pro oblast 
IT je v tomto průzkumu dostupná také celá škála metrik zaměřených na zaměstnanost a produktivitu 
IT v různých oblastech. 

Některé zprávy mapuji tendence vertikál nich odvětví, jiné jsou zaměreny spiše z perspektivy 
srovnání. Mnoho metrik ukazuje průměry podle úrovně tržeb nebo velikosti podporované IT 
infrastruktury (například počet instancí serverovych operačních systémů, počet nainstalovaných MIPS, 
počet koncových zařízení). Tyto zprávy o klíčových metrikách jsou obecně definovány pěti klíčovými 
oblastmi IT portfolia: 

Klíčová měfltka odvětví. Celopodnikové metrika výdajů na IT a zaměstnávání v IT 
napříč 21 vertikálami, včetně aktuálních rQČnlch a víceletých průměrů. Často jsou k dispozici srovnání 
na základě velikosti podniku. 

Klíčová méfftk:a infrastruktury. Měfftka specifická pro danou oblast technologií, týkající 
se jednotkové ceny, produktivity a výkonu IT infrastruktury, a to včetně aktuálnfch ročnlch a víceletých 
průměrů za mainframy, servery s Windows, servery s Linuxem, servery s Unixem, úložiště, stanice pro 
koncové uživatele, IT správu a podporu, siťovou infrastrukturu pro data a hlas. K dispozici bývá i 
srovnání 
z hlediska výpočelnlch zátěžI. 

• Kličová měfítka aplikací. Porovnáni výdajů a lidských zdrojů na vývoj a podporu 
aplikaci, projektová měi'ftka, fáze životního cyklu , měfltka produktivity a kvality (pro aktuálnl rok i 
vlceletá). 

Klíčová měrftka informačni bezpečnosti. Celopodniková měřftka celkových výdajů a 
lidských zdrojů podle odvětvi a regionu. 

Klfčova měrltka outsourcingu. Celopodniková měřítka celkových výdajů a počtů 

zaměstnancu podle odvětvl a regionu. 

Podklady pro IT Key Mebics jsou průběžně shromažďovány po celém světě prostřednictvím 
komunity Gartneru, na oakcich Gartneru a také pti průzkumech komunit mimo Gartner. Finančnf 
informace, jako je obrat či provozní zisk, pocházej I také ze sek:undámlch zdrojů výzkumu, jako jsou 
výroční zprávy a veřejné databáze. 

Nablzime 5 studil : 

1) fT Key Metrics Data Vo/ume 1: Key fndustry Measures, Govemment 

2) fT Key Metrics data VoIume 2: Key fnfrastJucture Measuros 
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3) IT Key Metrics dat. VoJume 3: Key Applications Measures 

4) IT Ker Metrfcs data VoJume 4: Ker InfonnatJon Security Spending & Staffing Measures 

5) Ir Key Metrics data Va/ume 5: Key Outsourcing Measures 

3.7. Podpora při rozhodování o investicích - trendy, hodnoceni technologií a 
dodavatelů 

V této oblasti know how Gartner nabízi pfehled prostfednictvím v1astní metodologie. lákladni 
studie jsou shrnuty v grafické podobě s obsahlým komentái'em. Jedná se zejména o: 

1) Magické kvadranty 
Umlstění jednotlivych hráčů v rámci určitého trhu - konkurenční aktéři v hlavnfch technologických 
trzfch. "Gartner Magický kvadrant" je vyvrcholenfm výzkumu na konkrétním trhu, který vám poskytne 
široký pohled na vzájemné postaveni soutěžitelů na trhu. PN použití grafického zpracováni a 
jednotného souboru hodnotrcrch kritérií vám pomUže se rychle orientovat v rámci daného trhu, 
validovat své představy ohledně predních dodavatelú a porovnat je s nezávistým pohledem anatytiků 
společnosti Gartner. 

Reflektuje ohodnocenI dodavatelu analytiky Gartner ve 2 základních dimenzlch. A to: 
a) Schopnost exekuovat v rámci 

produkt a služba 
celková životaschopnost 
cenová politika 
schopnost reagovat na potřeby trhu 
marketing 
spokojenost zákazníku 
provoz 

b) Ucelenost vize 
pochopeni trhu 
marketingová strategie 
obchodni strategie 
proc1uktová strategie 
obchodní model 
oborová strategNe 
inovace 
geografická strategNe 

V rámci ohodnoceni jsou rozmlstěni hodnoceni dodavatelé do 4 základních kvadrantů ~ 

výklenkoví hráči , vizionáfi, vyzývatelé, IIdri. Každé ohodnocení je detailně rozebráno v rámci studie a 
jsou též uvedeny silné, slabé stránky a prfležitosti spojené s výběrem dodavatele. 
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.. 

Následně uvádíme všechny studie Magických kvadrantů pouhým výčtem, protože se liši 
zaměřením, nikoli však metodikou a obsahovou strukturou. 

Nabfzlme celkem 37 studií: 
Magický kvadrant pro Web Content Management 

Magický kvadrant SAP implementačních služeb 

Magický kvadrant pro synchronizaci, sdilení souborů 

Magický kvadrant pro skupinu Video Systems 

Magický kvadrant pro cloud~based IT projekty a Portfolia Management Services 

Magický kvadrant pro 1 T Projed Portfolia Management a Softwarové aplikace 

Magický kvadrant pro Business Intelligence a Analytics platpromy 

Magický kvadrant pro Data Warehouse a Data Management Solutions pro Analytics 

Magický kvadrant pro strategické Sourcing aplikace 

Magický kvadrant pro Web Conferencing 

Magický kvadrant pro IT Analýzu portfolia aplikací 

Magický kvadrant pro Managed Print služby 

Magický kvadrant pro poskytovatele SAP Application Management Service 

Magický kvadrant pro Enterprise Content Management 

Magický kvadrant pro sociálnJ software na pracovišti 

Magický kvadrant pro Enterprise Search 

Magický kvadrant pro integrované systémy tfzeni pracoviště 

Magický kvadrant pro Security Tnpromation and Event Management 

Mauickv kvadrant nro Web Annlication FirewaJk 

Magický kvadrant pro Secure Email Gateways 

Magický kvadrant pro Structured Data Archiving and AppJication Retirement 

Magický kvadrant pro Enterprise Mobility Management Suites Published: 8 June 2015 

Magický kvadrant pro Secure Web Gateways 

Magický kvadrant pro Enterprise Network Firewalls 

Magický kvadrant pro Application Services Govemance 

Magický kvadrant pro Identity Governance and Administration 

Magický kvadrant pro Endpoint Protection Platforms 

Magický kvadrant pro Horizontal Portals 

Magický kvadrant pro Enterprise Architecture Tools 

Magický kvadrant pro Mobile Data Protection 
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Magicky kvadrant pro On-Premises Application Integration Suites 

Magický kvadrant pro End-User Outsourcing Servlces, Europe 

Magický kvadrant pro Cloud-Enabled Managed Hosting 

Magický kvadrant pro Data Center Outsourcing snd Jnfrastructure 

Magický kvadrant pro Cloud-Enabled Managed Hostlng, Europe 

Magický kvadrant pro Public Cloud Storage Servlces 

2) Hype k/Ivky (Hype Cycle) 
Interpretace fáze technologie z hlediska masivn! adopce trhem (nfzké riziko Investice, často 2.-

3.generace). Když se objevl nová technok>gie a odvážné sliby - jak mám rozpoznat humbuk od toho, 
co je komerčně životaschopné? A kdy se tylo výroky vyplatí, pokud vůbec? Gartner Hype křivky 
poskytnou grafické znázorněni vyspělosti a adopce technologií či aplikaci, a jak jsou potenciálně 
relevantní pro řešení skutečných obchodnich problémů a využívání nových príležitostí. Metodika vám 
dává pohled jak se technologie a aplikace bude vyvfjet v průběhu doby. 

Následně uvádime všechny studie Hype kflvek pouhým výčtem, protože se lišl zaměřen lm, 
nikoli však metodikou a obsahovou strukturou . 

Nablzlme celkem 25 studil: 
Hype Cycie for Information Infrastructure, 2015 

Hype Cyc[e for Infrastructure Protection, 2015 

Hype Cycte fCf Cloud Computing, 2015 

Hype Cyc\e for Human Capital Management Software, 2015 
-------------------------.----------- Hype Cycie for Communications Service Provider 
Infrastructure, 2015 _ U.'M, MU r x - I ... I i ; 1 II - I . . A - MI· 

Hype Cycle for Consumer Market Research, 2015 

Hype Cycle for Managlng Operational Technology. 2015 

Hype Cycle for Procurement and Sourcing Solutions, 2015 

Hype Cycle for Mobile Applications and Development, 2015 

Hype Cycle for Contsct Center Infrastructure, 2015 

Hype Cycle for Customer Aoalytic Applicalions, 2015 

Hype Cycle for Apptication Infrastructure, 2015 

Hype Cycle for Enterprise Architecture, 2015 

Hype Cycle for Mullienterprise Solutions, 2015 

Hype Cycle for Mobile Devlce Technologies, 2015 

Hype Cycle for Telemedlcine and Virtual Care, 2015 

Hype Cycte for t.:RP . 2015 

Hype Cycle for Application Architecture, 2015 

Hype Cycle for Software as a Service, 2015 
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Ilype Cycle for Business Process Management, 2015 

Ilype Cycle for ICT in Africa, 2015 

Ilype Cycle for Business Process Services and Outsourcing, 2015 

Ilype Cycle for Automotive Electronics, 2015 

Hype Cycle for Application Development, 2015 

3) Kritické schopnosti (Critical Capabilities) 
Metodika hodnoceni dodavatelů a jejich důležitých schopností. Oproti Magickým kvadrantům 

tato metodika poskytuje hlubší vhled do produktů a nablzených služeb poskytovatelů . Hodnoceni 
vycházi z pfipadových studii a zkušenosti klientů s dodavateli. 

liS' fil 

---

-
Následně uvádíme všechny studie Kritických schopností pouhým výčtem, protože se liší zaměřením, 
nikoli však metodikou a obsahovou strukturou. 

Nabízíme celkem 18 studií: 
Critical Capabilities for BPM-Platfonn-Based Case Management 

Critical Capabilities for lligh-Security Mobility Management 

Critical Capabilities for Client Management Tools 

Critical Capabilities for Enterprise Mobility Management Suites 

Critical Capabilities for Data Warehouse and Dala Management Solutions for Analytics 

Critical Capabilities for Network Perfonnance Monitoring and Diagnostics 

Critical Capabilities for Master Data Management of Product Data Solutions 

Critical Capabilities for Data Quality Tools 

Critical Capabilities for Identity Govemance and Administration 

Critical Capabilities for Scale-Out File System Storage 

Critical Capabilities for Enterprise Information Archiving 

Critical Capabilities for Data Center Infrastructure Management Tools 

Critical Capabilities for Master Data Management of Customer Data Solutions 

Critical Capabilities for Application Performance Monitoring Tools 

Critical Capabilities for Data Integration Tools 

Critical Capabilities for Mobile Data Protection Solutions 

Critical Capabilities for IT Service Support Management Tools 

Critical Capabilities for Security Information and Event Management 

4) IT Market Clock 
Pohled na celý životní cyklus technologie. životnost každé technologie a výrobku nebo služby 
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má svůj konec, za kterým bude nákladově efektivnější nahradit jinou technologií, než ji nadále 
udržovat. Studie pomáhají lépe vyhodnotit technologická aktiva, stanovit priority investic do IT a 

I ~~ r 

" 

........ 

..- I 
"'I; 

-..-00-'-':. 

budování road mapy technologií. 

Následně uvádfme všechny studie IT Market Clock pouhým výčtem , protože se liší zaměřením, nikoli 
však metodikou a obsahovou strukturou. 

Nabizime celkem 9 studii: 
IT Market Clock for Communications Services, 2014 

IT Market Clock for Database Management Systems, 2014 

IT Market Clock for Enterprise Mobility, 2014 

IT Market Clock for ERP Platform Technology, 2014 

IT Market Clock for Financial Management Applications, 2014 

IT Market Clock for IT Operations Management, 2014 

IT Market Clock for Server Technology and SDx, 2014 

IT Market Clock for Sewer Virtualization and Operating Environments, 2014 

IT Market Clock for Proaramminu Languages. 2014 

5) Vendor rating 
Studie obsahuji posouzení různých aspektů poskytovatele technologie/služby, jako je jeho 

strategie, organizace, produkty, používané technologie, marketing, finance a podpora. Tato hodnoceni 
jsou pravidelně revidována, aby odrážela změny v posouzení z důvodu významných vnitřních nebo 
vnějších událostí, které přímo 
ovlivňuji poskytovatele. 

+ 
Následně uvádíme všechny studie Vendor Rating pouhým výčtem, protože se liši zaměřením, 

nikoli však metodikou a obsahovou strukturou. 

Nabízíme celkem 20 studii: 

Vendor Rating: IBM 

Vendor Rating: Cisco 

Vendor Rating: Oracle 
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Vendor Rating: EMC 

Vendor Rating: NclApp 

Vendor Rating: DELL 

Vendor Rating: SAP 

Vendor Rating: Google 

Vendor Rating: HP 

Vendor Rating: Amazon 

Vendor Rating: Orange 

Vendor Rating: VMware 

Vendor Rating: Citrix 

Vendor Rating: Red Hat 

Vendor Rating: Huawei 

Vendor Rating: Accenture 

Vendor Rating: Adobe 

Vendor Rating: Microsoft 

Vendor Rating: Intel 

Vendor Rating: Fujitsu 

Databáze Gartner obsahuje studie, které pokrývají přes 2.000 různých technologií a vice než 
2.100 dodavatelů působicích celkem ve vice než 100 zemích světa. 

3.8. IT Strategická koncepce - šablony, metodika tvorby 
Nabízíme soubor studií k problematice IT Strategie, koncepce pojetí IT. IT strategie je základní 

a kličový dokument pro fungování a rozhodování v oblasti IT. Je určen na jedné straně vedoucfm 
pracovníkům na straně uživatelů (rozhodovací orgány ministerstva) a na druhé straně vrcholovému 
managementu IT (ředitel IT). Smyslem IT strategie je určitá dohodnout všechny kUčové oblasti 
důležité pro správné fungování IT tak, aby podporovaly všechny funkce potfebné pro dosaženi 
úspěšného fungování úřadu. lT strategie musi být zaměfena na podporu cflů organizace, ne na 
detailní technické otázky (ty i'eší jiné dokumenty). Na základě zkušeností s implementací IT strategie 
ve světě a v ČR Gartner připravil metodiku a vzorové dokumenty pro prfpravu kompletní sady 
strategických dokumentů. 

Nabízíme celkem 7 studií. 

11 Případová studie: Hallmarl< překlenul mezero mezi strategií podniku a IT 4. 
prosinec 2014 
Autor: Col/een M. Young \ Anne Lapkin 

S hlavni podnikovou transformaci a řizen im významných změn, IT organizace vytvořila 

inovativní nástroje a postupy, aby zefektivnila exekuci nad rámec plánu. Inovace byly tak úspěšné, že 
se rozšiřují do dalších oblastí, aby překlenuli propast mezi plánováním a prováděnfm podnikánI. 

21 Toolkit: Jak vvtvoňt jednostránkovou IT strategii 22. února 2013 
Autor: Heather Colella 

Vytvořit IT strategii je věda a umění zároveň. Tato studie se zaměřuje na techniku vytvoření 
strategie na jednu stránku. Zároveň zkoumá, jak CIO a vedoucí IT mohou použít tuto strategii, aby 
artikulovali prispěvek IT k dosaženi cflů organizace. 

;ll IT strategické plánování jako klíčová iniciativa 13. února 2015 
Autor: Ansgar Schulte 

Tento přehled obsahuje popis iniciativy IT strategického plánování. Vedoucí pracovníci lT 
mohou použfvat tuto příručku k vytvái'ení strategií, které pomáhají zefektivnit fungování organizace, 
zvýšit hodnotu lT organizace a vnlmáni IT. 
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~ Zlep~ete svou IT strategii. ooužitfm testu na "Protistroteg1i" 
21.ledna 2015 
Autor. Dave Aron \ Andy Rowse/I-Jones 

Mnoho strategii IT trpí přehnanou délkou. vágní definici a obecným popisem. Řešte konkrétnl 
detailnl problémy použitím "protistrategického" testu. Odhalí mlsla ke konkrétněj~í specifikaci. 

Q1 Efektivnf komunikace: IT strategie 
20.8.2014 
Autor: Heather Colella 

Strategie IT popisuje vizi CIO pro organizaci. Skvělá vize Inspiruje srdce a mysli lidí v podniku 
a zapojuje IT do dosažení lepších výsledků. V této studii. budeme diskutovat o tom, jak vytvořit a 
efektivně komunikovat strategii IT. 

§l WOrkshop klckoff IT strategie 28. 
února 2011 
Autor. John P. Roberts 

Efektivně pnpravený IT strategický workshop pomůže zapojit manažery organizace a IT líd ry 
do tvůrčí debaty a definovat strategický pNspěvek IT pro úspěšný chod organizace. 

II Definujte stTateoické IT metriky Jako součást své fT strategie 
05.11.2013 
Autor: John P. Roberls 

Jednou z důležitYch součásti účinné strategie IT je sada metrik, které budou použity k měření 
pokroku, jak je tato strategie naplr'iován. 
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