Ověřovací doložka
k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)

1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:

68595125-29889-150113113632

Název organizace:

Ministerstvo financí

Jméno a příjmení:

Fliegl Jan Ing.

Datum:

13.1.2015 11:36:23

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:

ANO

Počet listů:

24

NE

Zajišťovací prvek:

3. ODDÍL - Poznámky
garant Ing. Horvath. č.j.: MF-47251/2014/38-1 vývoj IS ARES

13.1.2015
Datum vyhotovení
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Ing. Jan
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl, o=Česká
republika - Ministerstvo financí,
ou=10264, ou=Letenská 15, Praha,
118 10, ou=Ministerstvo financí,
title=referent, serialNumber=ICA 10251374
Datum: 2015.01.13 11:39:35 +01'00'

Elektronický podpis

^íslo smlo vy MF

3302/0402014
Toto ^íslo uvád^jte p^i fakturaci

SMLOUVA
O ZAJIŠT ^ NI ROZVOJE, PODPORY A PROVOZU
ARES II
v v r

IS

uzav^ená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona ^ . 89/2012 Sb., Ob^anského zákoníku a
v souladu se zákonem ^ . 137/2006 Sb., o ve ^ejných zakázkách, ve zn ^ ní pozd ^jších p ^edpis ^
jako nadlimitní ve ^ejná zakázka v otev ^eném ^ízení zadaná pod ^.j.:MF-63620/2014/9001/Se

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Sídlo:
Jednající:
I^O:
DI ^ :
Bankovní spojení:
^ íslo ú ^tu:
Odpov^dný pracovník:
dále též jen:

^eská republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Ing. Lukáš Wagenknecht, I.nám ^stek ministra financí
00006947
CZ00006947
^NB Praha 1
3328001/0710
Ing. Milan Let, vedoucí odd ^ lení 3303
Ing. Zde ^ ka Máchová, vedoucí odd ^ lení 3305
„Objednatel"
a

Poskytovatel:

Sídlu:
V zastoupení:
I^ :
DI ^ :
Bankovní spojení:
^ íslo ú ^tu:
Odpov^ dný pracovník:

dále též jen:

Asseco Central Europe, a.s.
zapsaná v Obchodním rejst ^íku
vedeném M ^ stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Bud ^jovická 778/3a, 140 00 Praha 4
p^edstavenstvo jako statutární orgán
27074358
CZ27074358
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
802660000/2700
Ing. Martin Šantr^^ek,
Ing. Tomáš Kántor,
Ing. Václav Ho ^e ^ ovský
„Poskytovatel"
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Objednatel a poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu na základ ^ toho, že Objednatel uve ^ejnil
dne 17.7.2013 ve V ^stníku ve ^ejných zakázek oznámení p ^edb^žných informací o
zadávacím ^ízení na nadlimitní ve ^ejnou zakázku ve ^ejného Poskytovatele na služby v
otev^eném zadávacím ^ízení podle zákona ^ . 137/2006 Sb., o ve ^ejných zakázkách, ve
zn ^ ní pozd^jších p^edpis ^ .
1.2. Kontaktní osoby Objednatele (provozní pracovníci):
Ing. Zde ^ ka Máchová, vedoucí odd ^ lení 3305 - Kompeten ^ní systémy
tel.: 257 043 057, e-mail: Zdenka.Machova@mfcr.cz
- projektový dozor,
Ing. Milan Let, vedoucí odd ^ lení 3303 - Provoz a uživatelská podpora IS,
tel. 257 044 156, e-mail: Milan.Let@mfcr.cz
- ^ízení provozu,
Ing. Igor Horvath, referent odd ^ lení 3305 - Kompeten ^ní systémy,
tel. 257 042 135, e-mail: Igor.Horvath@mfcr.cz
- vedoucí projektu a odborné pln ^ ní,
Vlastimil Šantroch, externí pracovník odboru 33 - ^ízení provozu ICT resortu,
tel. 257 042 159, e-mail: Vlastimil.Santroch@mfcr.cz
- odborné pln ^ ní.
1.3. Kontaktní osoby Poskytovatele (provozní pracovníky):
Ing. Josef Šponar, Asseco Central Europe, a.s.
tel. 465 467 760, mobil: 603 874 943, e-mail: Josef.Sponar@asseco-ce.com
- odborné pln ^ní,
Ji^í Sejkora, Asseco Central Europe, a.s.
tel. 465 467 763, mobil: 603 508 770, e-mail: Jiri.Sejkora@asseco-ce.com
- odborné pln ^ní,
Ing. Tomáš Kántor, Asseco Central Europe, a.s.
tel. 465 467 761, mobil: 604 210 241, e-mail: Tomas.Kantor@asseco-ce.com
- vedení projetu.
1.4. Poskytovatel definoval následující komunika ^ní kanály pro p^ijímání požadavk ^ Objednatele
na dodání služeb dle této smlouvy: https://helpdesk.asseco-ce.com, (HelpDesk je
ur^ený pro hlášení závad pouze odpov^dným a p^edem jmenovaným pracovník^ m
Poskytovatele. T ^ mto pracovník^ m bude z ^ízen p ^ístup.).
1.5. Kontaktní pracovníci stran odpov ^dní za vedení projektu jsou oprávn ^ ni a zárove ^ povinni
p^edem dohodnout a schválit odhadovaný rozsah ^lov^ kodn ^ (MD) pot ^ebných
k jednotlivým úpravám aplikací a dat podle ^lánku 2. odst. 2.i. Smlouvy.
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2. P ^EDM ^T SMLOUVY
2.1. P^edm ^tem této smlouvy je závazek poskytovatele v zajišt ^ ní rozvoje, podpory a provczu
Administrativního registru ekonomických subjekt ^ (dále jen HIS ARES") v rozsahu, jak je
dále specifikován:
ARES.

a)

Podpora datové aktualizace

b)

Podpora provozu webové prezentace

c)

Správa, podpora a údržba aplikací tvo ^ících

d)

Podpora provozních pracovníka objednatele a ^ešení chybových stav ^ .

e)

Zajišt^ ní podpory ve form ^ jejího poskytování hot-line.

f)

Testovací a pilotní zpracování v rámci vývoje

g)

P^echody mezi platformami, reinstalace p ^i vým ^ nách HW.

h)

Zm ^ ny aplikací na základ ^ zm ^n ve zdrojích dat.

i)

Podpora zálohování, obnovy a archivace dat.

j)

Rozvoj systému v návaznosti na legislativní zm ^ ny a v souvislosti s uživatelskými
požadavky.

IS

IS

ARES ve ve ^ejné i neve ^ejné ^ásti.
IS

ARES.

IS

ARES.

Podrobné vymezení p ^edm ^tu pln ^ ní Poskytovatele je uvedeno v P ^íloze ^ . 1 - Specifikace
pln^ ní.
2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za ^ádn ^ provedené pln ^ ní sjednanou cenu
a poskytnout mu k pln ^ ní nezbytnou sou ^ innost a to za podmínek sjednaných touto
Smlouvou.
2.3. Poskytovatel se zavazuie p ^edložit Objednateli v souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona
seznam subdodavatel ^ , kte ^í se podíleli na pln ^ ní ve ^ejné zakázky, a to do 28. února
následujícího kalendá ^ního roku.
2.4. Poskytovatel je dále povinen dodat jako p ^ílohu uvedenou v p ^edchozím odstavci seznam
vlastník^ akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p ^esahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lh ^t^ 90 dn ^ p^ed dnem p ^edložení seznamu subdodavatel ^ .

3. DOBA A MÍSTO PLN ^ NÍ
3.1. Doba pln ^ ní:

Oct

data podpisu smlouvy do 31.12.2017.

3.2. Místo pln ^ ní: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

4. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
4.1. Celková cena uvedená ve smlouv ^ je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
E. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ^ní pozd ^jších p ^edpis ^ a je cenou nep^ekro^ itelnou,
která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ^edm ^tu smlouvy.
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4.2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ^edm ^t pln ^ ní za celé období trvání smlouvy ^iní:
23 835 000,- K^,
slovy (dvacet t^i miliony osm set t^icet p^t tisíc korun ^eských),
21%, 5 005 350,- K^,
DPH
slovy (p ^t milion ^ p^t tisíc t^i sta padesát korun ^eských),
v^etn ^ 21 %DPH 28 84G 350,- K^,
slovy (dvacet osm milion ^ osm set ^ty^icet tisíc t^i sta padesát korun
^eských).
bez DPH

4.3. Z toho celková dohodnutá smluvní cena za zajišt ^ ní podpory a provozu ^iní:
15 435 000,- K^,
slovy (patnáct milion ^ ^ty^i sta t^icet p^t tisíc korun ^eských),
21%, 3 241 350,- K ^,
DPH
slovy (t^í miliony dv^ st^ ^ty^icet jeden tisíc t^i sta padesát korun ^eských),
v^etn ^ 21 %DPH 18 676 350,- K ^,
slovy (osmnáct milion ^ šest set sedmdesát šest tisíc t ^i sta padesát
korun ^eských).
bez DPH

4.4. Z toho celková dohodnutá smluvní cena za zajišt ^ ní rozvoje ^iní:
bez DPH
DPH
v^etn ^ 21% DP

8 400 000,- K^,
slovy (osm milion ^ ^ty^i sta tisíc korun ^eských),
21%, 1 764 000,- K ^,
slovy (jeden milion sedm set šedesát ^ty^i tisíce korun ^eských),
10 164 000,- K^,
slovy (deset milion ^ jedno sto šedesát ^ty^i tisíce korun ^eských).

Uvedená ^ástka je ^ástkou maximální, avšak nemusí být vy ^erpána.
4.5. DPH bude Poskytovatelem fakturována ve výši podle da ^ ových p^edpis ^ upravujících výši
DPH platných v dob ^ pln ^ní p^íslušné ^ásti p^edm ^tu této smlouvy.
4.6. Jedním ^lov^kodnem (dále „MD") se pro ú ^ely Smlouvy rozumí sou ^et 8 ^lov^kohodin,
které mohou být poskytnuty nikoli ve stejný den.
4.7. Cena p^edm ^tu pln ^ ní uvedená v odstavci 4.3. tohoto ^lánku (zajišt^ní podpory a
provozu) zahrnuje následující ^ásti:
Kalkula ^ní tabulka m ^sí^ního pln ^ ní
(1)
(2)

Podpora datové aktualizace IS ARES.
Podpora provozu webové prezentace
IS ARES ve ve^ejné i neve ^ejné ^ásti.

(3)
(4)

Správa, podpora a údržba aplikací
tvo ^ících IS ARES.
Podpora provozních pracovník ^
o
objednatele a ^ešení chybových stavu.

^asová náro^nost MD

K^ bez DPH

8,125

113 750

6 250
'

87 500

5,625

78 750

1,875

26 250
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(5)

Zajišt^ ní podpory ve form ^ hot-line.

Testovací a pilotní zpracování v rámci
(6)
vývoje IS ARES.
P^echody mezi platformami, reinstalace
(7) p ^i vým ^ nách HW.
Zm ^ ny aplikací na základ ^ zm ^n ve
(8) zdrojích dat.
Podpora zálohování, obnovy a archivace
(9) dat.
CELKEM za m ^síc

1,875

26 250

1,750

24 500

1,250

17 500

3,750

52 500

0,125

1 750

30,625

428 750

a bude hrazena ve ^tvrtletních intervalech dle následujícího platebního kalendá ^e:
Faktura ^ ní skupina

Termín

K^ bez DPH

K^ s DPri

Poskytnuté služby - 1.Q 2015

15.4.2015

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 2.Q 2015

15.7.2015

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 3.Q 2015

15.10.2015

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 4.Q 2015

15.12.2015

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 1.Q 2016

15.4.2016

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 2.Q 2016

15.7.2016

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 3.Q 2016

15.10.2016

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 4.Q 2016

15.12.2016

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 1.Q 2017

15.4.2017

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 2.Q 2017

15.7.2017

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 3.Q 2017

15.10.2017

1 286 250,00

1 556 362,50

Poskytnuté služby - 4.Q 2017

15.12.2017

1 286 250,00

1 556 362,50

15 435 000,00

18 676 350,00

K^ bez DPH

K^ s DPH

Celkem
Faktura ^ ní skupina

Termín

4.8. Cena p ^edm ^tu pln ^ ní uvedená v odstavci 4.4. tohoto ^lánku (zajišt^ ní rozvoje) zahrnuje
následující:
Kalkula ^ní tabulka celkového pln^ní

^asová náro^nost MD

K^ bez DPH

Rozvoj systému v návaznosti na
(10) legislativní zm ^ ny a v souvislosti
s uživatelskými požadavky.

600

8 400 000

CELKEM za celé období trvání smlouvy

600 8 400 000

a bude hrazena dle skute^n^ poskytnutého pln ^ ní, pro vylou ^ení nejasností se uvádí,
že stanovená maximální ^ástka nemusí být vy ^erpána. Pln ^ní bude poskytováno dle
následujícího postupu:
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a)

Objednatel je oprávn ^ n kdykoli v pr^ b^ hu ú ^ innosti Smlouvy vznést Požadavek na
rozvoj systému v návaznosti na legislativní zm ^ ny a v souvislosti s uživatelskými
požadavky.

b) Požadavek musí obsahovat:
návrh specifikace pln ^ ní;
p^edpokládaný termín zahájení pln ^ní;
p^edpokládaný termín dodání pln ^ ní.
c)

V reakci na Požadavek Objednatele je Poskytovatel povinen do 10 pracovních dn ^
doru ^it Objednateli .
- p^edb ^žný návrh ^ešení;
- požadavky na sou ^innost Objednatele;
požadavky na sou ^innost t^etích stran, pokud to vyžaduje povaha pln ^ní;
rizika;
p ^edb^žný odhad pracnosti v ^lov^ kodnech.

d)

Objednatel následn ^ zajistí požadovanou sou ^innost a detailní zadání. Na základ ^
detailního zadání Poskytovatel do 10 pracovních dn ^ dodá „Podrobnou specifikaci
zadáni
popis zajišt^ní realizace pln ^ ní;
pracnost realizace pln ^ ní v ^lov^ kodnech;
cenu realizace pln ^ ní;
harmonogram pln ^ ní.
Na základ ^ oboustrann ^ písemn ^ odsouhlasené - „Podrobné specifikace zadáni ` je
Objednatel oprávn ^ n požadovat u Poskytovatele realizaci pln ^ ní a Poskytovatel je
povinen toto pln ^ ní poskytnout.

e)

Zajišt^ ní rozvoje lze realizovat p ^i spln^ní následujících podmínek ze strany
Objednatele:
Objednávat pln ^ ní lze maximáln ^ v rczsahu 36 ^lov^kodn ^ m ^sí^n ^ .
Objednávat pln ^ní lze maximáln ^ v rozsahu 250 ^ lov^kodn ^ ro^n ^ .
- Objednávat pln ^ ní lze nejpozd ^ji dva m ^síce p ^ed ukon ^ením Smlouvy.

4.9. Poskytovatel je oprávn ^ n vyú ^tovat cenu p ^edm ^tu pln ^ ní uvedenou v odstavci 4.3. a
v odstavci 4.4. tohoto ^lánku (tedy vystavit fakturu - da ^ ový doklad) následující den po
p^evzetí p ^edm ^tu pln ^ ní bez vad a nedod ^lk^ a potvrzení „dodacího dokladu"
(p^edávací/p ^ejímací protokol) o p ^edm ^tu pln ^ní oprávn ^ným zástupcem Objednatele v
míst^ pln ^ní a to nejdéle do 15ti dn ^ ode dne, kdy vznikla povinnost p ^iznat da ^ nebo
uskute^n ^ ní pln ^ ní.
4.10. Poskytovatel se zavazuje poskytnout pro ^ešení nenadálých situací Objednateli kapacity
v rozsahu 24 MD za rok nad rámec ^asové náro^nosti uvedené v odstavcích 4.7. a 4.8.
tohoto ^lánku, cena za toto pln ^ ní Poskytovatele je zahrnuta v Celkové dohodnuté smluvní
cen ^ za p ^edm ^t pln ^ ní za celé období trvání smlouvy.
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4.11. Vystavený da ^ ový doklad/ faktura musí obsahovat:
a)

rozpis položek p ^edm ^tu pln ^ ní p^esn ^ dle smlouvy,

b)

uvedení jejich jednotkových cen,

c)

zakázkové ^íslo smlouvy, které slouží jako identifikátor platby,

d)

úplné bankovní spojení dodavatele,

e)

veškeré náležitosti dle § 29 zákona ^ . 235/2004 Sb., o dani z p^idané hodnoty, ve
zn ^ ní pozd ^jších p^edpis ^ ,

f)

informace povinn ^ uvád ^ né na obchodních listinách na základ ^ § 435 zákona
^ . 89/2012 Sb., ob ^anského zákoníku.

4.12. Spole^ n ^ s fakturou - da ^ ovým dokladem je Poskytovatel povinen p ^edložit dodací doklad,
který musí obsahovat jednozna ^né ozna ^ení p ^edm ^tu pln ^ní, a to v^etn ^ p^esných názv ^
položek, jejich po ^tu a jednotkové ceny. Dodací doklad p ^ipojený k faktu ^e musí obsahovat
p^edepsaná jména zástupc ^ obou smluvních stran a musí být t ^ mito zástupci vlastnoru ^n ^
^iteln ^ podepsán.
4.13. Cena pln ^ní je splatná do t^iceti (30) dn ^ od doru ^ení ^ádn ^ vystavené faktury - da ^ ového
dokladu Objednateli.
4.14. V roce, v n ^ mž je uskute ^^ ováno pln ^ ní, musí být faktura doru ^ena Objednateli nejpozd ^ji
do 15.12., nedohodnou-li se smluvní strany písemn ^ jinak.
4.15. Splatnost ceny pln ^ní nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouv ^, pokud
nebude obsahovat náležitosti stanovené právními p ^edpisy, pokud na faktu ^e budou
uvedeny nesprávné údaje nebo k faktu ^e nebude p^ iložen originál dodacího dokladu.
Objednatel je v takovém p ^ípad ^ povinen fakturu Poskytovateli p ^ed uplynutím lh ^ty
splatnost: vrátit. Nová lh ^ta splatnosti ceny pln ^ ní v délce t^iceti (30) dn ^ za ^ne plynout
ode dne doru ^ení opravené faktury - da ^ ového dokladu Objednateli.
4.16. Da ^ z p ^idané hodnoty bude ú ^tována v souladu se zákonem ^ . 235/2004 Sb., o dani
z p ^idané hodnoty, ve zn ^ ní pozd ^jších p ^edpis ^ , ke dni uskute ^n ^ ní zdanitelného pln ^ ní.
4.17. Platby budou probíhat výhradn ^ v korunách ^eských a rovn ^ž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této m ^ n ^ . K platb^ dojde bezhotovostn ^ p ^evodem na ú ^et uvedený v záhlaví
smlouvy a podle údaj ^ na vystaveném da ^ovém dokladu.

5. DODÁNA P ^EDM ^TU PLN ^ NÍ SMLOUVY
5.1. Služby budou poskytovány pr^ b^ žn ^, p^ípadn ^ podle konkrétních požadavk ^ Objednatele
a vývoje IS ARES.
5.2. Formální p^edávání p ^edm ^tu pln ^ní bude probíhat v sídle Objednatele, a to po ^ástech
odpovídajících faktura ^ním skupinám.
5.3. Poskytovatel povede provozní deník IS ARES v elektronické podob^, kam zaznamená
všechny ^innosti provád ^ né v souladu s p^edm ^tem pln ^ ní této smlouvy.
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5.4. Vždy do 5 dn ^ po skon ^ení kalendá ^ního m ^síce, avšak p ^ed formálním p ^edáním díla dle
odstavce 5.2. zašle Poskytovatel ke kontrole Objednateli provozní deník v elektronické
podob^ . P ^i formálním p ^edání dle odstavce 5.2. tohoto ^lánku odpov ^ dný pracovník
Objednatele svým podpisem potvrdí provedení a p ^evzetí specifikovaných služeb. Toto
potvrzení má ú ^inky akceptace provedení pln ^ ní a bude sloužit jako doklad pro fakturaci.
5.5. P^ed uskute ^n ^ním p^edání p ^edm ^tu pln ^ ní bude Poskytovatel prokazateln ^ informovat
oprávn ^ ného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouv^ o p ^ipravenosti k p ^edání.
Datum p^evzetí musí Dýt stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi
doru ^ením oznámení o dokon ^ení a datem p ^evzetí uplynulo nejmén ^ p^t (5) pracovních
dní.
5.6. P^edání p^edm ^tu pln ^ ní bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ^ ným
zástupcem Objednatele v míst ^ pln ^ní.
5.7. P^edm ^t pln ^ ní lze považovat za dokon ^ený pouze v p^ípad ^ , že:
a)

nemá žádné vady, a to p ^edevším právní ani v ^cné;

b)

je zp ^ sobilý k ú ^elu, který vyplý'á ze zadávací dokumentace ve ^ejné zakázky,
smlouvy, dokument ^ p ^edaných Poskytovateli ^i Poskytovateli známých;

c)

p^edm ^t pln ^ ní má vlastnosti ujednané ve smlouv ^ a vlastnosti, které Objednatel
o^ekává s ohledem na povahu p ^edm ^tu pln ^ ní;

d)

vyhovuje bezpe^nostním standard ^ m, jejichž použití je obvyklé u obdobných
produkt^ , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Objednatele v oblasti bezpe^nosti a provozu informa ^ních a komunika ^ních
technologií;

e)

je pln ^ kompatibilní s technickým vybavením pracovišt ^ Objednatele.

5.8. V p ^ípad^ neposkytnutí nezbytné sou ^innosti Objednatele lze po vzájemné dohod ^
prodloužit termín pln ^ní smlouvy. Dohoda podle p ^edchozí v^ty musí být písemná a musí
formu dodatku k této smlouv ^ .

6. ZÁVAZKY OBJEDNATELE PODMI ^ UJÍCÍ PLN ^ NÍ POSKYTOVATELE
6.1. Objednatel je povinen zajistit p ^ístup do budovy svého sídla a HW i SW p^ístup
k systém ^ m, na kterých je IS ARES provozován, pro ur^ené pracovníky Poskytovatele
v rozsahu nutném pro napln ^ní p ^edm ^tu této smlouvy. Poskytovatel je povinen v míst ^
sídla Objednatele dodržovat p ^edpisy a sm ^ rnice Objednatele, se kterými bude
Objednavatelem seznámen, nebude-li to bránit vyhotovení díla.
6.2. Objednatel je povinen zajistit stav prost ^edí, na kterém je provozován IS ARES odpovídající
stavu ke dni uzav ^ení smlouvy. Zm ^ny prost^edí, na kterém je provozovaný IS ARES
podléhají souhlasu Poskytovatele, i když tyto zm ^ ny nejsou provád ^ ny v p ^ímé souvislosti
s provozem IS ARES. Tento souhlas musí být potvrzen odpov ^dnými pracovníky
Objednatele a Poskytovatele.
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6.3. Objednatel je povinen zajistit on-line p ^ipojení (bezpe ^ný terminálový p ^ístup a HTTP
a HTTPS p ^ ipojení) k server ^ m Ministerstva Financí ^ R, na kterých je IS ARES provozován,
prost^ednictvím firewallu Asseco Central Europe, a.s. pro ur ^ené pracovníky Poskytovatele
v rozsahu nutném pro napln ^ ní p ^edm ^tu této smlouvy.

7.

P ^ECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPE ^ Í ŠKODY

7.1. Objednatel nabývá právo k užívání p ^edm ^tu pln ^ ní dnem p^evzetí p ^edm ^tu pln ^ ní
Objednatelem. Objednatel nabývá vlastnického práva k hmotným p ^edm ^t^ m pln ^ ní dnem
p ^evzetí p^edm ^tu pln ^ ní.
7.2. Objednatel je oprávn ^ n užívat p ^edm ^t pln ^ ní od data jeho p ^evzetí, které bude potvrzeno
dodacím dokladem oprávn^ným zástupcem Objednatele v míst ^ pln ^ ní. Nebezpe^í škody
na p ^edm ^tu pln ^ ní p ^echází na Objednatele p ^evzetím tohoto pln ^ní. Vzhledem k tomu, že
je dle smlouvy p ^ípustné p^edání a p ^evzetí p ^edm ^ tu pln ^ ní po ^ástech, je Objednatel
oprávn^ n užívat jednotlivé ^ásti p^edm ^tu pln ^ ní od data p ^evzetí takových ^ástí. Za užití
p^edm ^tu pln ^ ní podle první v ^ty se však nepovažuje jeho ov ^^ování a testování.

8.

SANKCE - SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

8.1. V p ^ípad ^ prodlení Poskytovatele s pln ^ ním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím
z této smlouvy ^i právních p ^edpis^ má Objednatel právo uplatnit v ^^i Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ^t setin procenta) z celkové ceny m ^sí^ního pln ^ ní
p^edm ^tu pln ^ ní v^etn ^ DPH za každý i zapo ^atý den prodlení.
8.2. Smluvní pokuta je splatná ve lh ^ t^ sedmi (7) dn ^ od doru ^ení písemné výzvy Objednatele
k úhrad ^ .
8.3. Zapo^tení smluvní pokuty do fakturované ^ástky se nep ^ipouští.
8.4. Smluvní pokuta, vzniklá porušením povinnosti Zhotovitele, nevylu ^uje užití náhrady škody,
a to v plné výši.
8.5. P^i nedodržení termínu splatnosti ^ádn ^ vystavené faktury - da ^ ového dokladu
Objednatelem je Poskytovatel, který ^ádn ^ splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávn ^ n požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ^edpisy.
8.6. Jakékoliv omezování výše p ^ípadných sankcí ze strany Poskytovatele se nep ^ipouští.
8.7. Žádná ze smluvních stran není odpov ^ dná za prodlení svých závazk ^ v rozsahu, v jakém je
prodlení zp ^ sobeno prodlením s pln ^ ním závazk^ druhé smluvní strany, zejména v p ^ípad ^
neposkytnutí požadované sou ^innosti vymezené ve smlouv^ .
8.8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený
smluvní pokutou.
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9.

NÁHRADA ŠKODY

9.1. Poskytovatel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ^sobené Objednateli porušením
povinností vyplývajících ze smlouvy ^i právních p^edpis ^ . Poskytovatel odpovídá zejména
za škody zp ^ sobené porušením ustanovení této smlouvy, škody zp ^ sobené jiným
protiprávním ^inem a škody vzniklé v d ^ sledku vad pln ^ ní.
9.2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše ^i druhu náhrady škody se nep ^ipouští.
9.3. Zapo ^tení náhrady škody do fakturované ^ástky se nep^ipouští.

10.

OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Ob^ smluvní strany berou na v ^ domí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podob^ zve ^ejn ^ n na internetových stránkácn Ministerstva financí a dle zákona o ve ^ejných
zakázkách také na profilu Poskytovatele, a to bez ^asového omezení.
10.2. Ob^ smluvní strany se zavazují zachovávat ml ^enlivost o informacích, které jsou vymezeny
níže a neumožnit t ^etím osobám k t^ mto informacím p ^ístup. Povinnost poskytovat
informace podle zákona ^ . 106/1999 Sb., o svobodném p ^ístupu k informacím, ve zn ^ ní
pozd ^jších p ^edpis ^ , není tímto ustanovením dot^ena.
10.3. Za informace, o nichž je povinnost zachovávat ml ^enlivost, se považují veškeré následující
informace:
a)

veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v souvislosti s touto
smlouvou;

b)

informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml ^enlivosti
Objednatele;

c)

veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna ^eny jako d ^v^ rné ve
smyslu ustanovení § 152 zákona ^ . 137/2006 Sb., o ve ^ejných zakázkách, ve zn ^ ní
pozd ^jších p ^edpis ^ .

10.4. Povinnost zacnovávat ml ^enlivost uvedená v tomto ^lánku se nevztahuje na informace:
a)

které je Objednatel povinen poskytnout t ^etím osobám podle zákona ^ . 106/1999
Sb., o svobodném p ^ístupu k informacím, ve zn ^ní pozd ^jších p ^edpis ^ ;

b)

které jsou nebo se stanou všeobecn ^ a ve ^ejn ^ p^ístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Poskytovatele,

c)

u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ^ p^ed p^ijetím
t^ chto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace
nevztahuje povinnost ml ^enlivosti z jiných d ^vod ^ ;

d)

které budou Poskytovateli po uzav^ení této smlouvy sd ^ leny bez závazku ml ^enlivosti
t^etí stranou, jež rovn ^ž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e.)

jejichž sd ^ lení se vyžaduje ze zákona.
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10.5. Jako s informacemi, o nichž je povinnost zachovávat ml ^enlivost, musí být nakládáno také
s informacemi, které spl ^ ují podmínky odst. 10.3. výše, i když byly získány náhodn ^ nebo
bez v^domí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t ^etí strany, pokud
se týkají Objednatele ^i pln ^ ní této smlouvy.
10.6. Smluvní strany se zavazují, že neumožní jakékoliv t ^etí osob^ p ^ístup k informacím, o nichž
je povinnost zachovávat ml ^enlivost, druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv
form ^ , a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe ^ení t^chto informací.
Poskytovatel je povinen zabezpe^it veškeré takové informace Objednatele proti odcizení
nebo jinému zneužití.
10.7. Poskytovatel se zavazuje, že informace, o nichž je povinnost zachovávat ml ^enlivost, užije
pouze za ú ^elem pln ^ ní této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení
Objednatele p ^ípustná.
10.8. Poskytovatel je povinen svého p ^ípadného subdodavatele zavázat povinností ml ^enlivosti
a respektováním práv Objednatele nejmén ^ ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.
10.9. Trvání povinnosti ml ^enlivosti podle tohoto ^lánku je stanoveno po dobu 5 let od ukon ^ení
smluvního vztahu.
10.10. Závazky vyplývající z tohoto ^lánku v^etn ^ závaz ^ vyplývajících z odstavce 10.1. není
Poskytovatel oprávn ^n vypov^d^t ani jiným zp ^ sobem jednostrann ^ ukon ^it.
10.11. V p ^ípad ^ , že n ^která ze smiuvních stran poruší n ^kterou z povinností vyplývajících
z tohoto ^ lánku, je druhá smluvní strana oprávn ^na požadovat úhradu smluvní pokuty ve
výši 100 000,- K^ (slovy: jedno sto tisíc korun ^eských) za každý p ^ípad porušení.

11. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
11.1. Poskytovatel je povinen zajistit, aby p ^edm ^t pln ^ ní dle této smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t ^etích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul
jakýkoliv finan ^ní nebo jiný závazek ve prosp ^ch t^etí strany nebo která by jakkoliv
omezovala užití p ^edm ^tu pln ^ ní. V p^ípad ^ porušení tohoto závazku je Poskytovatel
v plném rozsahu odpov ^dný za p ^ípadné následky takového porušení, p ^i^emž právo
Objednatele na p ^ípadnou náhradu škody a smluvní pokutu z ^ stává nedot^eno.
11.2. Sou ^ástí p^edm ^tu pln ^ ní podle této smlouvy jsou i po ^íta^ové programy ^i jiné výsledky
^innosti chrán ^ né právem z pr ^ myslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen
„Licencované materiály"), pro jejich užití platí následující ustano""ení tohoto ^lánku.
11.3. Sou ^ástí Licencovaných materiál ^ jsou i standardní produkty Poskytovatele nebo t ^etích
stran, poskytuje Poskytovatel Objednateli k užití takových proaukr ^ nevýhradní licenci.
11.4. K ^ástem Licencovaných materiál ^ , které byly Poskytovatelem vytvo ^eny ^i upraveny na
objednávku Objednatele, poskytuje Poskytovatel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je
oprávn ^ n tyto ^ásti Licencovaných materiál ^ upravovat, a to p ^ípadn ^ i prost^ednictvím
t^etích osob.
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11.5. V p ^ípad ^ , že p ^edm ^t pln ^ní podle této smlouvy nebude Poskytovatelem dokon ^en nebo
p^edán Objednateli v ^as, je Objednatel oprávn ^ n p^edm ^t pln ^ ní dokon ^it, a to i
prost^ednictvím t^etích osob.
11.6. Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ^ luje pro všechny zp ^ soby užití, Objednatel
však není povinen licenci využít.
11.7. Územní ani ^asový rozsah licence není omezen. Ukon ^ení podpory ^i jiných služeb
poskytovaných Objednateli Poskytovatelem nemá na trvání licence vliv.
11.8. Objednatel je oprávn ^ n umožnit užívání p ^edm ^tu pln ^ ní podle této smlouvy v^etn ^
Licencovaných materiál ^ organiza ^ním složkám státu a p ^ísp^vkovým organizacím
v p ^ sobnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dot^ena omezení rozsahu licence na základ ^ po^tu sou ^asných p ^ístup ^ stanovená v
této smlouv^ .
11.9. Cena p ^edm ^tu pln ^ ní podle této smlouvy zahrnuje i odm ^nu za poskytnutí licence k užití
Licencovaných materiál ^ , které budou jeho sou ^ástí.
11.10. Bude-li k užití p ^edm ^tu pln ^ ní dle této smlouvy nezbytná instalace voln ^ ši ^itelného
software (tzv. freeware), platí následující ujednání:
a)

Poskytovatel je povinen nejpozd ^ji p^i p ^edání p ^edm ^tu pln ^ ní Objednateli zpracovat
a p ^edložit Objednateli p ^ehled voln ^ ši ^itelného software s uvedením autora
(Poskytovatele), licen ^ního modelu a p^ípadných omezení, která se na užívání
takového software vztahují. P ^ehled podle p ^edchozí v^ty musí být p ^iložen
k p^edávacímu protokolu.

b)

Poskytovatel odpovídá za vady p ^edm ^tu pln ^ ní v^etn ^ voln ^ ši^itelného software
stejn ^ , jako by voln ^ ši ^itelný software Poskytovatel p ^ímo doaával. Poskytovatel
zejména odpovídá za funk^nost p ^edm ^tu pln ^ ní jako celku a použitelnost p ^edm ^tu
pln ^ ní jako celku pro ú^ely vyplývající z této smlouvy a její p ^ílohy.

c)

Poskytovatel odpovídá za to, že po celou sobu trvání licence k Licencovaným
materiál ^ m bude Objednatel oprávn ^ n bezplatn ^ užívat voln ^ ši ^itelný software
v rozsahu nezbytném k plnému využití p ^edm ^tu pln ^ ní dle této smlouvy.
Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by
mohly vzniknout v d ^ sledku uplatn ^ ní práv t ^etích osob souvisejících s voln ^
ši ^itelným software, který je nezbytný k užití p ^edm ^tu pln ^ ní dle této smlouvy.

12. ROZHODNÉ PRÁVO, ^EŠENÍ SPOR ^
12.1. Tato smlouva se ^ ídí právním ^ádem ^eské republiky.
12.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení,
ukon ^ení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy ^eské republiky.
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13. ZÁRU^ NÍ PODMÍNKY A SANKCE ZA PRODLENÍ S ODSTRAN ^ NÍM VADY
P ^EDM ^TU PLN ^ NÍ
13.1. Poskytovatel poskytuje na p ^edm ^t pln ^ ní specifikovaný ve smlouv ^ záruku za jakost
v délce trvání dvaceti ^ty^ (24) m ^síc^ ode dne p ^evzetí dokon ^eného a funk^ního
p^edm ^tu pln ^ ní Objednatelem.
13.2. Poskytovatel se zavazuje v záru ^ní dob^ bezplatn ^ odstranit vady p^edm ^tu pln ^ ní do15
dn ^ od prokazatelného nahlášení vady. Poskytovatel je povinen vady odstrarit opravou
nebo op^tovným naprogramováním vadné ^ásti p^edm ^tu pln ^ ní nebo jiným zp ^ sobem
stanoveným právními p ^edpisy podle volby Objednatele.
13.3. V p ^ípad ^ prodlení Poskytovatele s pln ^ním práv Objednatele z vad p ^edm ^tu pln ^ní je
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 8.1. (Sankce smluvní pokuta a úrok z prodlení).
13.4. Pokud Poskytovatel vady neodstraní ve lh ^t^ uvedené v odstavci 13.2. tohoto ^lánku, je
Objednatel oprávn ^ n odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost ^ednictvím t^etích
osob a požadovat po Poskytovateli úhradu náklad ^ ú^eln ^ vynaložených v souvislosti
s odstra ^ováním t^chto vad. Uplatn ^ním práva podle tohoto ^lánku není dot^eno právo
Objednatele na odstoupení od smlouvy.
13.5. Poskytovatel v rámci záruky odpovídá za to, že p ^edm ^t pln ^ní bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ^edpisy. Poskytovatel zejména
odpovídá za shodu funk^ního chování a vlastností p ^edm ^tu pln ^ ní s dodanou dokumentací
a akcepta ^ ním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost
p^edm ^tu pln ^ní pro ú ^ely vyplývající z této smlouvy a její p ^ílohy.
13.6. Poskytovatel neodpovídá za vady zp ^sobené následujícími okolnostmi:
a)

nevhodnými zásahy do p ^edm ^tu pln ^ ní provedenými Objednatelem ^i t^etí stranou
nad rámec úprav schválených Poskytovatelem ^i uvedených v dokumentaci p ^edm ^tu
pln ^ ní;

b)

vlivy zm ^ n technického a programového vybavení, které není sou ^ástí p^edm^tu
pln^ní, s výjimkou p ^ípad ^ , kdy Poskytovatel takové zm ^ ny schválil nebo kdy takové
zm ^ny byly uvedeny v dokumentaci p ^edm ^tu pln ^ ní;

c)

obsluhou ze strany Objednatele ^i t^etích osob, která je v rozporu s dokumentací
p^edm ^tu pln ^ní;

d)

užitím p ^edm ^tu pln ^ ní, které je v rozporu s dokumentací p ^edm ^tu pln ^ ní.

13.7. Objednatel je oprávn ^ n uplatnit vady p ^edm ^tu pln ^ ní u Poskytovatele kdykoliv b ^ hem
záru ^ ní doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro
vylou ^ení pochybností se sjednává, že akceptací p ^edm ^tu pln ^ní nebo jeho ^ásti není
dot^eno právo Objednatele uplat ^ ovat nároky z vad p ^edm ^tu pln ^ní, které byly zjistitelné,
ale zjišt^ ny nebyly, v pr ^ b^hu akceptace.
13.8. Pokud Objednatel nem ^ že p ^edm ^t pln ^ ní nebo jeho ^ ást pro vady užívat, prodlužuje se
záru ^ ní doba o dobu od oznámení vad Poskytovateli do jejich úplného odstran ^ ní
Poskytovatelem.
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13.9. Právy vyplývající z tohoto ^lánku smlouvy nejsou dot^ena ani omezena práva Objednatele
z odpov^dnosti za vady vyplývající z právních p ^edpis^ .

14.

ZM ^ NY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze m ^ nit nebo dopl ^ ovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto ozna ^ovanými a ^íslovanými vzestupnou ^adou, podepsanými oprávn ^ nými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

15.

UKON ^ ENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

15.1. Smlouva se uzavírá na dobu ur ^itou a to od data podpisu smlouvy do 31.12.2017.
15.2. Smluvní vztah vzniklý na základ ^ této smlouvy skon ^í uplynutím doby uvedené v odstavci
15.1. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot ^ena práva z odpov ^dnosti za vady,
povinnost ml ^enlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po
zániku smluvního vztahu.
15.3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon ^it p^ed uplynutím doby uvedené
v odstavci 15 1. písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ^ soby stanovenými
právními p ^edpisy.
15.4. Smluvní strany jsou oprávn ^ ny odstoupit od smlouvy z d ^ vod ^ uvedených v této smlouv ^
a dále z d ^vod ^ uvedených v zákon ^ , zejména v p ^ípad^ podstatného porušení smlouvy.
15.5. Objednatel je mimo jiné oprávn ^ n od smlouvy odstoupit v následujících p ^ípadech:
a)

bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;

b)

Poskytovatel podá insolven ^ní návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku
Poskytovatele nebo bude ve vztahu ke Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí
s obdobnými ú ^inky;

c)

Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný ^in.

15.6. Za podstatné porušení smlouvy Poskytovatelem, které je d ^ vodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Objednatele, se považuje zejména:
a)

prodlení Poskytovatele s dodáním p ^edm ^tu pln ^ ní o více jak 30 kalendá ^ních dní po
termínu pln^ní;

b)

porušení povinnosti Poskytovatele odstranit vady p^edm ^tu pln ^ní ve lh ^t^ 30
kalendá ^ních dní od jejich oznámení Objednatelem;

c)

realizace p^edm ^tu smlouvy v rozporu se smlouvou ^i právními p^edpisy;

d)

nedodržování jiných závazných dokument^ ^i p ^edpis^ Poskytovatelem (zejména
p^edpis ^ upravujících bezpe ^nost a ochranu zdraví p ^i práci, požární bezpe^nost
apod.);

e)

jiné porušení povinností Poskytovatele, které nebude odstran ^ no ani do 30
kalendá ^ních dní od doru ^ení výzvy Objednatele.
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15.7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ^vodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Poskytovatele, se považuje:
a)

prodlení Objednatele s úhradou faktury - da ^ ového dokladu o více jak 30
kalendá ^ních dní, p ^i^emž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot ^en;

b)

prodlení Objednatele s poskytnutím sou ^innosti o více než 30 kalendá ^ních dní od
prokazatelného doru ^ení písemné výzvy Poskytovatele.

15.8. V p ^ípad ^ odstoupení podle odstavce 15.6. tohoto ^lánku, písm. a), b), d) ^i e), je po
marném uplynutí p ^íslušné 30denní lh ^ ty Objednatel oprávn ^ n od smlouvy jednostrann ^
odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele.
15.9. Objednatel je v p ^ípad ^ odstoupení od této smlouvy oprávn ^ n podle své volby bu ^
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od ^ásti smlouvy, která bude v dob ^
odstoupení nespln ^ na. V p^ípad ^ ^áste ^ného odstoupení od smlouvy se cena díla snižuje o
^ástky p^ipadající na pln ^ ní, která v d ^ sledku odstoupení Poskytovatel není povinen provést
^i poskytnout. V p ^ípad ^ úplnéhc ^ i ^áste ^ného odstoupení do smlouvy je Poskytovatel
povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln ^ ní, která
nejsou dot^ena odstoupením.
15.10. Objednatel má v p ^ípad ^ odstoupení od smlouvy (krom ^ jiného) nárok na náhradu škody
spo^ívající v náhraa^ prokazatelných náklad ^ , které mu vzniknou v souvislosti se
zajišt^ním náhradního pln ^ ní.
15.11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ^ m být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy ^i právních p^edpis ^ , které zakládá oprávn ^ ní od smlouvy
odstoupit.
15.12. Smluvní vztah skon ^í dnem doru ^ení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
stran ^ , nebo jiným dnem uvedeným v oznámení.
15.13. Odstoupení od této smlouvy ^i jiné ukon ^ení smluvního vztahu založeného touto smlouvou
se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dosp ^ l,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o ml ^enlivosti
a ochran ^ informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zp ^ sobu ^ešení spor^ .

16. ZÁV^ RE ^ NÁ USTANOVENÍ
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú ^ innosti dnem jejího podpisu ob ^ ma smluvními stranami.
16.2. Poskytovatel není oprávn ^ n postoupit pohledávky vzniklé na základ ^ této smlouvy ^i
v souvislosti s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, p^evést povinnosti vyplývající
z této smlouvy na t^etí osobu ani u ^init jakékoliv právní jednání, v d ^ sledku n ^ hož by došlo
k p ^evodu ^i p ^echodu práv ^i povinností vyplývajících z této smlouvy bez p^edchozího
písemného souhlasu Objednatele.
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16.3. V p^ípad^ , že by n ^které ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ^vod ^ neplatné ^i
neú ^inné, nezp ^ sobuje tato skute^nost neplatnost ani neú ^innost ostatních ^ástí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ^ dot^ené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú ^elu neplatného ^i neú ^inného
ustanovení.
16.4. Nedílnou sou ^ástí této smlouvy je její následující p ^íloha:
P^íloha ^. 1 - Specifikace pln ^ ní
16.5. V p^ípad^ rozporu této smlouvy a její p ^ílohy mají vždy p ^ednost ustanovení smlouvy.
16.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (1) stejno p ise.
16.7. Otázky touto smlouvou neupravené se
zákoníkem.

^ídí zákonem ^. 89/2012 Sb., ob^anským

16.8. Tato smlouva p ^edstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ^ vzájemných vztah ^ ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ^edcházející ujednání a dohody v této p ^edm ^tné
v^ci, at už ústní ^i písemné.

?O.

^
°.. 2-7 ^^...+
Praze, dne
Asseco Central Europe, a.s.

Praze, dne
^eská republika - Ministerstvo financí

Marek Grác
^len p^edstavenstva

Ing. Lukáš Wagenknecht
I.nám ^stek ministra financí

118 10 Praha 7 -

Letenská

15

-185-

IC: 00006947 DIC:CZ00006947

Ing. David Stoppani
^len p^edstavenstva

Mgr.
Oldřich
Sekyra

Digitálně podepsal Mgr. Oldřich
Sekyra
DN: c=CZ, cn=Mgr. Oldřich
Sekyra, o=Česká republika Ministerstvo financí, ou=11094,
ou=Letenská 15, Praha, 118 10,
ou=Ministerstvo financí,
email=Oldrich.Sekyra@mfcr.cz,
title=referent, serialNumber=ICA
- 10170830
Datum: 2015.01.13 13:53:30
+01'00'
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P ^ÍLOHA ^ . 1 - SPECIFIKACE PLN ^ NÍ

1. SPECIFIKACE SLUŽEB POŽADOVANÝCH K ZAJIŠT ^ NÍ ROZVOJE, PODPORY
A PROVOZU INFORMA^ NÍHO SYSTÉMU ARES (ADMINISTRATIVNÍ REGISTR
EKONOMICKÝCH SUBJEKT ^ )
1.1.

Podpora datové aktualizace IS ARES zahrnuje zejména následující služby
a)

b)

c)

1.2.

Aktualizaci datovéno obsahu zdroj ^ :
i.

p ^íjem zm ^ nových dávek ze zdroj ^ (v^etn ^ mimo ^ádných)

ii.

kontrola zm ^ nových dávek

iii.

nahrání zm ^ nových dávek a jejich promítnutí do zdrojových databází

iv.

mimo ^ádná aktualizace dle specifikace Poskytovatele

Aktualizaci datového obsahu pro tvorbu p ^íznak^ existence dalších zdroj ^ do jádra
IS ARES:
L

p^íjem zm ^ nových dávek ze zdroj ^

ii.

kontrola zm ^ nových dávek

iii.

nahrání zm ^nových dávek a jejich promítnutí do databáze dalších zdroj ^

Aktualizaci datového obsahu jáara IS ARES po prob ^ hnutí všech denních aktualizací
jednotlivých zaroj ^ :
i.

rozehrání zm^ n z jednotlivých zdroj ^ do jádra IS ARES

ii.

aktualizace jádra IS ARES

iii

aktualizace slovník^

iv.

promítnutí p ^íznak^ existence dalších zdroj ^ do jádra IS ARES

v.

tvorba zm ^ nových dávek jádra IS ARES

vi.

mimo ^ádná aktualizace die specifikace Poskytovatele

d)

Aktualizaci ^íselník^ IS ARES

e)

Kontrolu datového obsahu IS ARES

f)

Tvorbu zpráv a p ^ehled ^ o zpracovaných datech

g)

Aktualizaci provozní p ^íru ^ky v souladu se zm ^ nami v IS ARES

Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve ve ^ejné i nevéi^ejpé ^ásti zahrnuje
zejména následující služby:
•^
a)

webovou prezentaci IS ARES

b)

webovou prezentaci zdroj ^

c)

webovou prezentaci výsledk^ kontrol

d)

podporu distribuce dat na vystavovací servery IS ARES

e)

datové výstupy webové služby - výstupy v XML pro dotazy metodou GET, XAR pro
metodu POST (XAR obsahuje služby Standard, Basic, výpisy zdroj ^ (Vypis_OR,

.
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Vypis_RZP, Vypis_RES), dotaz na seznam registrací subjektu (Seznam_Reg), dotaz
na standardizovanou adresu (Stdadr), p ^ehled zm ^ n (zrn) a existuje ve verzích pro
ve ^ejnost i da ^ovou správu). IS ARES prost^ednictvím neve ^ejných služeb využívají
ke kontrole informa ^ní systémy, nap ^. IS CEDR (GF ^), Benefit7 (MMR), IS Audítního
orgánu (MF), SZR (MZe).
f)

upozor^ ování uživatel ^ o výpadcích IS ARES

Specifikace m ^sí^ní dostupnosti služeb viz samostatný bod dála.
1.3.

1.4.

Správa, podpora a údržba aplikací tvo ^ících IS ARES zahrnuje zejména následující
služby:
a)

operativní ^ešení problém ^
a zjišt^ných chyb

b)

monitorování zatížení hardware aplikacemi IS ARES, návrhy opat ^ení na snižování
zatížení hardware aplikacemi IS ARES

c)

odstra ^ ování problém ^ ve struktu ^e p ^ebíraných dat v p ^ípadech detekce neohlášené
zm ^ ny struktury

d)

drobné úpravy aplikací za ú ^elem zkvalitn ^ní a zrychlení zpracování bez rozší^ení
funk^nosti aplikací

e)

pot^ebnou komunikaci s autorskými týmy aplikací zdrojových registr ^

Podpora provozních pracovník^ objednatele a ^ešení chybových stave' zahrnuje
zejména následující služby:
a)

zajišt^ní podpory provozního zpracování

b)

podporu, pomoc a konzultace pro provozní pracovníky IS ARES u objednatele:

c)
1.5.

s funk^ností aplikací, pr ^ b^žné odstra ^ ování kolizí

i.

pomoc p^i zjišfování, zda chybové stavy jsou zp ^ sobeny aplikací nebo
provozním prost^edím

ii.

zajišt^ní nápravy p ^i zjišt^ ní závažných chyb aplikace a chyb, které lze
odstranit p ^i zachování provozu

iii.

zajišt^ ní nápravy p^i zjišt^ ní ostatních chyb aplikace nejpozd ^ji do p^íštího
pravidelného zpracování

iv.

pomoc p ^i odstra ^ ování chybových stav ^ , které nebudou schopni vy ^ešit
provozní pracovníci objednatele

v.

tvorbu nestandardních výstup ^ pro pot^eby objednatele

tvorbu zpráv a p ^ehled ^ o chybách

Zajišt^ní podpory, hot-line zahrnuje zejména následující služby:
a)

^ešení závad systému s dobou reakce (zahájení ^ešení problému) podle stupn ^
závažnosti:
i.

Havárie - kritická závažnost - chyba bránící pln ^ ní základních funkcí IS ARES

ii.

Porucha - st^ední závažnost - chyba znemož ^ ující plný provoz, ale umož ^ ující
provoz v omezeném rozsahu
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iii.

Drobná porucha - nízká závažnost - umož ^ uje b^žný provoz s malým
omezením

b)

provoz hot-line v pracovní dny v režimu 5 x 12 hod (6-18 hod.), poskytování
informací a rad uživatel ^ m a provozním pracovník ^ m objednatele (vyhodnocení
m ^sí^n ^ v rámci provozního deníku)

c)

blokace p ^ístupu k www aplikaci IS ARES uživatel ^ m, kte ^í:
i.

odešlou k vy ^ízení více než 1000 dotaz ^ v dob^ od 8:00 hod. do 18:00 hod.

ii.

odešlou k vy ^ízení více než 5000 dotaz ^ v dob^ od 18:00 hod. do 8:00 hod.
rána následujícího dne
se snaží o porušení bezpe ^ nostní ocnrany www serveru Ministerstva financí

1.6.

1.7.

1.8.

iv.

opakovan ^ posílají nesprávn ^ vypln ^ né dotazy

v.

opakovan ^ posílají stejné dotazy

vi.

mají v^tší po^et sou ^asn ^ zadaných dotaz ^ (pro automatizované XML dotazy)

Testovací a pilotní zpracování v rámci vývoje IS ARES zahrnuje zejména následující
služby:
a)

spoušt^ ní všech testovacích a pilotních chod ^ nov^ vyvíjených aplikací IS ARES

b)

sledování funk^nosti nov ^ vyvíjených aplikací a jejich za ^len ^ ní do stávajících
aplikací, pr^ b^žné odstra ^ ování kolizí a zjišt^ných chyb

c)

monitorování zatížení hardware nov ^ vyvíjenými aplikacemi
opat^ení na snižování zatížení hardware aplikacemi IS ARES

d)

vyhodnocování výsledk ^ všech testovacích a pilotních chod ^

e)

veškeré další ^ innosti pot^ebné k provoznímu zavád ^ ní nov^ vyvíjených aplikací

IS

ARES, návrhy

P^echody mezi platformami, reinstalace p ^i vým ^nách HW zahrnuje zejména
následující služby:
a)

p ^evody existujících aplikací IS ARES na nové verze HW, opera ^ ního
databázového SW v rámci blízké p ^íbuznosti s p ^ vodními platformami

b)

podporu reinstalace aplikací IS ARES p^i vým ^ nách HW komponent

c)

zajišt^ ní ov^^ovacího zpracování
komponentách

d)

vyhodnocování ov ^^ovacího zpracování IS ARES na nových platformách a HW
komponentách

IS

SW,

ARES na nových platformách a HW

Zm ^ny aplikací na základ^ zm ^n ve zdrojích dat zahrnuje zejména následující služby:
a)

drobné zm ^ny a úpravy aplikací IS ARES vyvolané okolím IS ARES, zejména
zm ^nami ve struktu ^ e dat dodávaných ze zdrojových registr ^ - jedná se o takové
úpravy, které p ^izp ^ sobí IS ARES novému okolí bez zm ^ ny funkcionality

b)

zajišt^ní testovacího a pilotního ov ^^ovacího provozu zm ^ n ^ ných a upravených
aplikací, jeho vyhodnocení a prov ^^ení vlivu na ostatní ^ásti IS ARES po provedených
zm ^ nách a úpravách
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1.9.

Podpora zálohování, obnovy a archivace dat zahrnuje zejména následující služby:
a)

tvorbu soubor^ pro zálohy dat IS ARES a soubor ^ pro archivaci citlivých výstup ^
z IS ARES a jejich p ^ípravu pro archivaci na ur ^ená média

b)

obnovu soubor^ ze záloh dat IS ARES

1.10. Rozvoj systému v návaznosti na legislativní zm ^ny a v souvislosti s uživatelskými
požadavky

2. PODPORA PROVOZU WEBOVÉ PREZENTACE IS ARES VE VE ^EJNÉ I NEVE ^EJNÉ
^ÁSTI - DOBA POSKYTOVÁNÍ A DOSTUPNOST
2.1. Doba poskytování, požadovaná m ^sí^ní dostupnost

Doba poskytování

Služba
a) webova prezentace IS ARES
zdroj ^
b) webová prezentace..._
c) webová prezentace výsledk ^ kontrol
d) podpora distribuce dat na vystavovací
servery IS ARES
e) datové výstupy
f) upozor^ ování uživatel ^ o výpadcích
IS ARES
m..._.._.__-.._.._ _

*

**
***

Požadovaná
m ^sí^ní
dostupnost

....m 7 dní v týdnu, 24 hod. denn^
7 dní v týdnu, 24 hod. denn ^
7 dní v týdnu, 24 hod. denn^
dle zdrojového registru
a jeho periody aktualizace
7 dní v týdnu, 24 hod. denn ^
_ ._

_ .._.^...__._.

v pracovní dny 6-18 hod.

95%
95%
95% *
90% **
95% ***
99°%o

Platí pro webovou prezentaci výsledk ^ kontrol. Vlastní zpracování kontrol se provádí na
základ ^ dohody mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Zajišt ^ ní funk^nosti a dostupnosti
kontrol p ^ i zm ^ n ^ struktury dat zdrojových registr ^ je nad rámec této smlouvy.
P^i dodání aktualiza ^ní dávky ze zdrojového registru.
Zajišt^ ní funk^nosti datových výstup ^ p^i zm ^n^ struktury dat zdrojových registr ^ je nad
rámec této smlouvy.

2.2. Dostupnost
Dostupnost služby je pom ^r doby, kdy byla uživateli služba dostupná, k délce celého sledovaného
období. Vyjad ^uje se v procentech.
2.3. M ^sí^ní dostupnost
M ^sí^ní dostupnost se ur^í následujícím zp ^ sobem:
M ^sí^ní dostupnost
(v %)

[( p o^et hodin v m ^síci) - (sou ^et trvání všech výpadk ^ v m^síci)] x 100
(po^et hodin v m ^síci)

Pokud výpadek p ^esahuje z jednoho m ^síce do následujícího m ^ síce, rozpo^ítává se doba do
každého m ^síce zvláš^.
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M ^sí^ ní nedostupnost bude posuzována u každé z uvedených služeb samostatn ^, tzn., pokud
bude nedostupná nap ^ . webová prezentace IS ARES a sou ^asn ^ webová prezentace zdroj ^ ,
budou se ode^ítat výpadky u každé služby zvláš ^.
Do doby výpadku se pro výpo ^et garantovaných parametr ^ nezapo ^ítává:
- výpadek ze strany Poskytovatele
- p ^erušení z d ^vod ^ plánovaných prací nebo údržby - je takové p ^erušení, které je nejmén ^
2 pracovní dny p ^ edem oznámeno Poskytovatelem poskytovateli a je odsouhlaseno ob ^ ma
stranami. Veškeré práce budou plánovány tak, aby byl minimalizován dopad p ^erušení služby.
Termíny údržby budou stanoveny vlastním ^ídícím dokumentem,
- výpadek zp ^ sobený vyšší mocí, tj. živelnou poruchou (záplavy, požár, zem ^t^esení, plošné
výpadky rozvodu elektrické energie, apod.), vále ^ ným konfliktem nebo teroristickým útokem
anebo jinými podobnými událostmi.

3.

ZAJIŠT ^ NÍ PODPORY, HOT-LINE

Hot-line - odd ^ lení hot-line je kontaktní místo Poskytovatele, které je povinno p ^ijmout veškerá
nahlášení závady ^ i požadavku na Poskytovatelem definovaný komunika ^ ní kanál pro p^ijímání
požadavk ^ Objednatele.
Hlášení mohou zadávat pouze odpov^dní a p ^edem jmenovaní pracovníci Poskytovatele.
Musí být vedena evidence všech závad/požadavk ^ , které byly nahlášeny v tomto minimálním
rozsahu:
a) Všechny závady/požadavky budou dokumentovány v registru požadavk ^ .
b) Kažaé závad ^/požadavku bude p ^id^ leno sériové ^íslo.
c) Všechny závady/požadavky budou datovány.
d) Ke všem závadám/požadavk ^ m bude p^ ipojeno jméno osoby, která závadu/požadavek hlásí.
Poskytovatel musí potvrdit p ^ijetí nahlášení závady.
Postup ^ešení závad:
1. Ohlášení závady - možnost nep ^ etržitého nahlášení závad 7 dní v týdnu, 24 hod. denn ^ (viz
odstavec 17.3 Smlouvy).
2. Potvrzení p ^ ijetí nahlášení závady - do nahlašovací doby se po ^ítají pouze pracovní dny
v dob^ od 6 do 18 hodin.
3. Zahájení prací na odstran ^ ní závady - lokalizace závady (zárove ^ m ^ že být požadováno
dopln ^ ní specifikace závady)
4. P^ípadný návrh do^asného ^ ešení pro snížení kategorie závažnosti závady.
5. Odstran ^ ní závady.
6. Akceptace odstran ^ ní závady - potvrzení o odstran ^ ní závady odpov^dným pracovníkem
Poskytovatele.
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3.1. Klasifikace, požadovaná doba a zp ^ sob oastran ^ ní závad

Kategorie

Potvrzení p ^ijetí
závady a
zahájení
odstra ^ ování
Do 3 hod.

Havárie

v pracovní dny
(6-18 hod.)

Do 3 hod.

Porucha

v pracovní dny
(6-18 hod.)

Drobná
porucha

Do 3 hod.
v pracovní dny
(6-18 hod.)

Odstran ^ ní

Poznámka k odstran ^ ní závady

Odstran ^ ní do 4 hodin
pracovní doby od potvrzení
p^ijetí závady a zahájení
odstra ^ ování

Za odstran ^ ní se považuje stav
obnovení funk ^nosti systému
(www rozhraní a XML služby na
ve^ejném i neve ^ejném
rozhraní IS ARES)

Odstran ^ ní do 16 hodin
pracovní doby od potvrzení
p^ijetí závady a zahájení
odstra ^ ování
Odstran ^ ní do 10 pracovních
dní od potvrzení p ^ijetí
závady a zahájení
odstra ^ ování

Za odstran ^ ní se považuje
úplné odstran ^ ní nebo uveaení
do stavu Drobná porucha

Odstran ^ní

Pracovní dobou se rozumí interval od 8:00 hod. do 16:00 hod. v pracovní dny.
3.2. P ^edpokládaný stupe ^ závažnosti dle jednotlivých bod ^ specifikace

Služba
1. Podpora datové aktualizace
IS ARES.

P^edpokládaný
stupe ^ závažnosti
Porucha

Aktualizace denn ^

Drobná porucha
Havárie

Ostatní
www rozhraní a XML služby na
ve^ejném i neve ^ejném rozhraní
IS ARES

Drobná porucha
Havárie

Ostatní
Funk^nost, odstra ^ ování kolizí
a problém ^ ve struktu ^e
p^ebíraných dat

Drobná porucha
Havárie

Ostatní
^ešení závažných chyb

Dle kategorie
Dle kategorie
Drobná porucha

Ostatní
Za ^azení požadavk ^ __ .._.__
Plánované zm ^ ny

Porucha

Neo^ekávané problémy p ^i zm ^n ^
HW a SW

2. Podpora provozu webové
prezentace IS ARES ve
ve^ejné i neve ^ejné ^ásti.

3. Správa, podpora a údržba
aplikací tvo ^ících IS ARES.

4. Podpora provozních
pracovník^ objednatele
a ^ešení chybových stav ^ .
5. Zajišt^ ní podpory, hot-line.
6. Testovací a pilotní zpracování
v rámci vývoje IS ARES.
7. P^ echody mezi platformami,
reinstalace p ^i vým ^ nách HW.

Poznámka
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Služba
8. Zm ^ ny aplikací na základ ^
zm ^ n ve zdrojích dat.
9. Podpora zálohování, obnovy
a archivace dat.

P^edpokládaný
stupe^ závažnosti
Porucha

Zm ^na struktury majoritních zdroj ^

Drobná porucha
Porucha

Plánované zm ^ ny
Zálohování a obnova dat

Drobná porucha

Archivace

Poznámka

Vzdálený p ^ístup pracovník ^ poskytovatele zajiš ^ujících provoz a podporu IS ARES bude ^ízen
vlastní sm ^ rnicí nebo jiným ^ídícím dokumentem MF a bude monitorován (logování).

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
IS ARES je provozován na serverech ORACLE SUN SPARC s opera ^ním systémem SPARC Solaris,
databázovými servery IBM Informix Dynamic Server a s webovými servery APACHE. Vzhledem
k objem ^ m dat jsou databázové servery, IS ARES, APACHE a další programy 64bitové verze pro
maximální využití zdroj ^ server^ . Bezpe^nost provozu IS ARES je realizována rozmíst ^ ním
server^ do DMZ zón internetu, intranetu a zpracování dat, odd ^ lených mezi sebou, od internetu
a vnit^ní sít^ MF FW. P^ístup na servery je omezen na protokol ssh s autentizací a autorizací
interními certifikáty MF. P ^enos dat mezi servery je bud' interní na diskovém poli, nebo šifrováním
tok^ dat csm a ssl. Bezpe ^nost uchovávaných dat je zajiš^ována vhodnou kombinací a konfigurací
t^ chto zvolených SW a HW prost ^edk^ .
Uživatele IS ARES lze rozd ^lit:
- uživatelé ve^ejné ^ásti IS ARES - p ^ístup pomocí protokolu HTTP a HTTPS,
- uživatelé neve ^ejné ^ásti IS ARES - zabezpe ^ený p ^ístup pomocí protokolu HTTPS,
- administráto^i webové ^ásti aplika ^ního prost^edí p^istupují k IS ARES pomocí vzdálené
správy protokolem HTTPS, s autentizací a autorizací administrátora,
- administráto ^ i a zpracovatelé vstupních dat p ^istupují do zón testovacího a po ^izovacího
clusteru pouze protokolem ssh s autentizací a autorizací interními certifikáty MF.
IS ARES v sou ^asné dob ^ eviduje cca 19 - 25 milion ^ dotaz^ m ^sí^ n ^ .

5. POPIS SOU ^ASNÝCH ZDRO] ^ A APLIKACÍ
Majoritní zdroje:
Obchodní rejst^ík (OR), vedený rejst^íkovými soudy
Registr živnostenského podnikání (RŽP), vedený Ministerstvem pr^ myslu a obchodu
- Registr ekonomických subjekt ^ (RES), vedený ^eským statistickým ú ^adem
Rejst^ík registrovaných církví a náboženských spole ^ností (RCNS), vedený Ministerstvem
kultury
- Registr zdravotnických za ^ízení (RZZ), vedený Ústavem zdravotnických informací a statistiky
- Spole^ný zem ^ d^lský registr (SZR) vedený Ministerstvem zem ^d ^lství
Ve ve ^ejné ^ásti IS ARES pouze ^ást - Evidence zem ^d ^ lského podnikatele (EZP)
- Seznam politických stran a hnutí (PSH), vedený Ministerstvem vnitra
Rejst^ík škol a školských za ^ízení (RŠ), vedený Ministerstvem školství, mládeže a t ^lovýchovy
Registr osob (ROS) - správcem je ^eský statistický ú ^ad
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Údaje pouze v neve^ejné ^ásti

IS

ARES

Další zdroje:
- Registr plátc ^ dan ^ z p^idané hodnoty (DPH, SkDPH), vedený ^eskou da ^ovou správou
- Registr plátc ^ spot^ební a ekologické dan ^ (SD), vedený Celní správou
- Ú^ elový registr organizací systému ARIS (RARIS), vedený Ministerstvem financí
- Centrální evidence dotací z rozpo ^tu (CEDR), která je spravována Generálním
^editelstvím
Centrální
evidence úpadc^ (CEU), která je vedena Ministerstvem spravedlnosti
- Insolven^ní rejst^ík (IR), vedený Ministerstvem spravedlnosti
- jako kontrolní zdroj Územn ^ identifika^ní registr adres (UIR-ADR), vedený M in iststvem
1
t
práce a sociálních v^cí
- Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUTAN) , správcem je ^esk ú ^ad
zem^m^^ický a katastrální - jako kontrolní zdroj
^y.
6. PERIODA AKTUALIZACE DAT ZE ZDROJOVÝCH REGISTR ^
Aktualizace
denn^..........
denn^ '..^ _
m^sí^n^

Zdrojový registr
Obchodní rejst^ík (OR)
Registr živnostenského podnikán!(RŽP)
Registr ekonomických subjekt ^ (RES)
_ Registr_zdravotnických za ^ízení (RZZ)
Rejst^ ík registrovaných církvi a náboženských spole^ností (RCNS)
Spole^ný zem^d^lský registr (SZR)
Seznam politických strana hnutí (PSH)
Rejst^ík škol a školských za ^ízení (RŠ)
Registr osob (ROS)

^^..,

.,

mesicne
__

k

n^_^
_ tY dn^
denn^
2x m ^sí^n^
m^sí^n^
denn^

Digitálně podepsal Ing. Jan
Fliegl
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serialNumber=ICA - 10251374
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