
Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318 155

E-mail:

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

Vážená paní

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/límce V Praze dne: 29. 5. 2017
MK 34877/2017 MK 36240/2017 OE

Věc: Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., na základě žádosti oinformace
ze dne 18. 5. 2017

Dne 18. 5. 2017 Ministerstvo kultury ČR obdrželo žádost o infomace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též „žádost“ ,
kterou podala paní

(dále též „žadatelů a to v následujícím znění uvedeném

vžádosti:

\��q���q���!
žádám oposkytnutí následujících informací

I) Název Vašeho ekonomického informačního „Wstému (dále též „EKIS“), který aktuálně používá
Váš ústřední orgán, rok zahájení jeho používání a druh zadávacího řízení nebo výjimky dle

příslušného zákona upravujícího veřejné zakázky v době pořízení EKIS, na základě které jste
ekonomicko-infczrmační systém zajistili, název útvaru Vašeho ústředního orgánu, který nynípro
Váš resort EKISgesčně (vrcholově) zzzjišťuje

2) Sken smlouvy (smluv) nebo objednávky (objednávek) vč příloh, která se týká pořízení nebo

provozu Vámi aktuálně používaného ekonomického informačního systému, který používá Váš

úřadpro vedení účetnictví a rozpočtu;

3) Pro kolik dalších organizačních složek státu nebopříspěvkových organizací nebo státníchfondů
ve Vašípůsobnosti zajišťuje Váš ústřední orgán ekonomicko-informační systém?

4) Název Vašeho personálního systému, který aktuálně používá Váš ústřední orgán a rok zahájení
jeho používání a druh zadávacího řízení nebo výjimky dle příslušného zákona upravujícího
veřejné zakázky v době pořízení personálního systému, na základě které jste personální „systém
zajistili, název útvaru Vašeho ústředního orgánu, který nyní pro Váš resort personální systém
gesčně (vrcholově) zajišťuje.

5) Sken smlouvy (smluv) nebo objednávky (objednávek) vč. příloh, která se týká pořízení nebo

provozu Vámi aktuálně používaného personálního systému, který používá Váš úřadpro vedení

nebo výpočetplatů;

6) Pro kolik dalších organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací nebo státníchfondů
ve Vašípůsobnosti zajišt'uje Váš ústřední orgánpersonální systém?

7) Počet aktuálních smluv nebo objednávek (stav k 30. 4. 2017), které jsou uzavřeny na dobu

neurčitou bezfinančního rámce, jehož vyčerpáním smlouva/objednávka končí;

8) Počet aktuálních smluv nebo objednávek (stav k 30. 4. 2017), které jsou uzavřeny na dobu

neurčitou sfinančním rámcem, jehož xryčerpáním smlouva/objednávka končí.

epodatelna©gljgcncz
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Ministerstvo kultury ČR oznamuje v souladu s 5 14 odst. 3 zakona č. 106/1999 Sb., že infomace,
které byly vyhledány a zpracovány na základě shora uvedené žádosti, Ministerstvo kultury CR odesílá

žadateli bez zbytečného odkladu ve smyslu 5 14 odst. Sd) zákona č. 106/1999 Sb., v následujícím znění:

1) Ministerstvo kultury ČR aktuálně používá ekonomický informační systém EIS JASU od společnosti

MÚZO Praha s.r.o., a to od roku 1997. Gesčně je zajišťován odborem projektového řízení

a informačních technologií.

c Licenční dohoda evidovaná pod č. j. 13/97/OVS-OI, ze dne 18. 4. 1997,

uzavřená na dobu neurčitou.

2) Viz příloha.

3) Ministerstvo kultury ČR V současnosti nemá centralizovanou správu informačních systémů podřízených

organizací, ani centralizovanou datovou základnu finančních, ekonomických ani personálních úda_iů v resortu.

Každá příspěvková organizace má ve vlastní režii nasazení a údržbu ekonomického anebo účetního systému

jako základní stavební jednotky pro podporu interních finančních a ekonomických procesů. Různorodost

využívaných systémů pro tyto účely je od starých MS DOS aplikací až po moderní robustní informační

systémy jako je například Deltek Maconomy ERP případně SAP Business One. Systémy jsou používány

mimo jiné i pro vyplnění požadovaných reportů pro Ministerstvo kultury či případně třetí strany.

Fenix (1/29)

Na obrázku č. je zobrazena četnost využívání ekonomických systémů případně účetních sofcwarů.

IESWIN (4/29)

GINIS (3 129)
WIN-SY—C0 (2/29)

ABRA G3 (1/29)

ERP KARAT (1/29) '

EIS JASU CS (5 /29)

WAM S/3 (1/29)

Učetnictví WUZ 2015 (1/29)

Učetníctví Profesional (11291

SAP Business One (1/29)l

Pavel Skřička —- ATUS (1/29)



5)

6)

7)

8)

Nejčastěji využívaným systémem je systém EIS JASU CS od společnosti MÚZO Praha s.r.o.,
která je taktéž tvůrcem aplikace PC výkaznictví JASU. Tento ekonomický informační systém
využívá 5 příspěvkových organizací a taktéž oba dva státní fondy. Mezi další nejpočetnější patří
Helios, IESWIN a GINIS. Spolu tyto čtyři EIS tvoří více než polovinu všech využívaných EIS
v příspěvkových organizacích.
Ministerstvo kultury ČR je pouze jedna organizační složka státu a používá personální systém
OK BASE od firmy OK SYSTEM, a.s., a to od roku 2014 na základě výběrového řízení. Gesčně

je zajišťován v rámci organizační složky státu odborem projektového řízení a informačních

technologií ve spolupráci s odborem lidských zdrojů.
o Smlouva o dílo, ze dne 7. 1. 2016, uzavřená na dobu neurčitou.

Viz příloha.

Viz odpověďu bodu 4)

Ministerstvo kultury ČR eviduje k 30. 4. 2017 24 smluv a 1 objednávku, které jsou uzavřeny na dobu
neurčitou bez finančního rámce, jehož vyčerpáním smlouva končí.
Ministerstvo kultury ČR eviduje k 30. 4. 2017 52 smluv a 0 objednávek, které jsou uzavřeny na dobu
neurčitou s finančním rámcem, jehož vyčerpáním smlouva končí

l. Licenční dohoda č. j. 13/97/OVS-OI se spol. MÚZO Praha s.r.o.

2. Smlouva o dílo se spol. OK systém a.s.

Příloha:
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PRAHA. 6. sT<í?V. komplexní počítačové služby

evidovaná n dodavatele pod číslem jednacím COlfSn
u odběratele pod číslem jednacím 13/97/0 VS-OI

mezi

MÚZO Praha s.r.o.
adresa: Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

zastoupená: 
jednateli s.r.o.

(dále jen dodavatel)

ICO: 4962 2897 DIČ: 001-4962 2897

Bankovní spojem':

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY 
adresa; Milady Horákové 220/139, 160 41 Praha 6

zastoupená: 
ředitelem odboru vnitřní správy

(dále jen odběratel)

IČO: 00023671 DIČ: neplátce

Bankovní spojení:



ÁUZO
mAHÁmíV komplexní počftafiové sIužĎy

1. Odběratel je oprávněa užívat programové vybavení PC výkaznictví JASU rozpočto
vých a příspěvkových organizací pod operačními systémem MS-DOS nainstalované na 
83 PC u organizací rezortu kultury (viz příloha č. 1 2 str.). Autorská práva zůstávají 
dodavateli.

2. Cena za instalaci programu na jedno PC je stanovena dohodou ve výši 800,- Kč tj. 
celkem 66 400,- Kč bez 5% DPH. V ceně jsou zahrnuty instalační diskety a uživatel
ská příručka.

3. Dodavatel se zavazuje odstranit programové chyby znemožňující obvyklé používání 
programu.

4. Odběratel se zavazuje:

a) Nešířit dále dodané programy bez písemného souhlasu dodavatele.
b) Nést plnou odpovědnost za neoprávněné zásahy do programu a datových 

souborů.

t 5 ♦ W7
Datum; Datum:

Za dodavatele; Za odběratele:

J[Ú Z O'
PRAHřkE.«.o.\_

komplexní počftaCové služby 
P.O.BOX36

Mílek^ehvWftlS, íll 5íí PSÁgÁ í

Rozdělovník: výtisk č. 1 a 3 - odběratel 
výtisk č, 2 a 4 - dodavatel

‘^r3f7o Iculísiy 
Milady ^ 'rí^iové č.139 
tgp ,( i ^ ^ Hradčany 
IČO: OUU2367I-OVS

Výtisk č. 3



/ Pnloha č. 1 
Str. 1

Seznam organizací, k nimž je ministeretvo kultury zřizovatelem, a kde bude instalován 
program PC výkaznidví JASU

Ulice

Alšova Jihočeská galerie
Česká filharmonie
České muzeum výtv. uměnf v Praze
Divadelní ústav Praha
Galerie Benedikta Rejta
Galerie Klatovy-Wenová
Galerie moderního umění
Galerie moderního umění
Galerie výtvarného umění
Galerie v^amého uměni
Galerie výtvarného umění
Galerie výtvarného umění
Horácká galerie výtvarného umění
Inf. a porad, středisko pro místní kulturu
Jihoraské muzeum Č. Budějovice
Knihovna a tiskárna pro nevidomé
Laterna Magika
Mezinár. hudební festival Pražské jaro 

2TC. - Ministerstvo kultury 
Moravská galerie 
Moravská zemské knihovna 
Moravské zemské muzeum 
Muzeum J. A. Komenského 
Muzeum loutkáfekých kultur 
Muzeum umění Olomouc 
Muzeum východních Čech 
Národní divadlo 
Národní filmový archiv 
Národní galerie v Praze 
Národní knihovna 
Národní muzeum 
Národní technické muzeum 
Národní zemědělské muzeum 
Oblastní galerie 
Oblastní galerie Vysočiny 
Orlická galerie 
Památkový ústav 
Památkový ústav 
Památkový ústav 
Památkový ústav 
Památkový ústav 
Památkový ústav 
Památkový ústav 
Památkový ústav středních Čech 
Památník národního písemnictví 
Památník Terezin - 
Pražský filharmonický sbor 
Průmyslové muzeum v Ostravě 
Regionální muzeum Teplice 
Severočeská muzeum 
Slezské zemské muzeum 
Státní galerie vytvař, umění 
Statni galerie výtvar. uměni 
Státní galerie výtvar. uměni 
Státní galerie výtvar. uměni

Alšovo nábřeží 12 
Husova ul.19-21 
Celelná 17 
Pivovarská 29/34

Obec

Vel. náměstí 139/140 
Očková 6
Havlíčkův Brod, Malinův dům
Úprková 1
Jurečkova 9
Michaiská 7
Sekaninovo nám. 1
Blanická 4
Dukelská 1
Krakovská 1
Liliová 9
Hellichova 1
Milady Horákové 139
Husova 14
Kounicova 5/7
Zelný trh 6
Přemysla Otakara II.
Břetislavova 74
Denlsova 47
Eliščino nábřeží 465
Ostrovní 1
Národní 40
Hradčanské nám.15
Klementinum 180
Václavské nám. 68
Kostelní 42
Kostelní 44
U tiskárny 1
Komenského 10
Zámek 1
Radnická 2
Nám. Přemysla Otakara il. 34 
Dolní nám.6-9 
Korejská 12 
Zámek 4 
Dominikánská 4 
Hradiště 4 
Českomoravská 21 
Strahovské nádvoří 132 
Principová alej 304 
Korunní 127
Čs. armády 95/413, Důl P.Cingr
Zámecké nám, 14
Masarykova 11
Tyršova 1
Dům umění
Zámek 1
nám. Jiřího z Poděbrad 16 
Pražská ul., P.O.Box 91

373 41 Hluboká nad Vltavou
110 00 Praha 1
110 00 Praha 1
110 00 Praha 1
440 01 Louny
340 21 Janovice n. Úhlavou
500 02 Hradec Králové
41301 Roudnice
580 00 Havlíčkův Brod
695 00 Hodonín
363 01 Ostrava
412 01 Litoměřice
592 31 Nové Město n. Mor.
120 00 Praha 2
370 51 České Budějovice
110 00 Praha 1
110 00 Praha 1
110 00 Praha 1
16041 Praha 6
662 26 Brno
601 87 Brno
659 37 Brno
66812 Uher. Brod
537 01 Chrudim
771 73 Olomouc
500 39 Hradec Králové
112 30 Praha 1 
110 00 Praha 1 
119 04 Praha 1
113 01 Praha 1 
115 79 Praha 1 
170 78 Praha 7 
170 00 Praha 7 
460 00 Liberec 
586 00 Jihlava
516 01 Rychnov nad Kněžno 
601 54 Brno
370 21 České Budějovice
771 00 Olomouc
702 00 Ostrava
531 16 Pardubice
306 37 Plzeň
400 21 Ústi nad Labem
190 05 Praha 9
118 38 Praha 1
411 55 Terezin
101 00 Praha 10
715 00 Ostrava
415 50 Teplice
460 01 Liberec
746 00 Opava
762 27 Zlín
547 00 Náchod
350 00 Cheb
434 01 Most



Příloha č. 1 
Str. 2

Ornanlzace Ulice Obec

Státní hrad Bouzov 783 25 Bouzov 8
Státní hrady Kňvoktátska Hrad Křivoklát 270 23 Křivoklát
Státní opera Praha Legerova 75 111 21 Praha 1
Státní ústav památkové péče Valdštejnská 14 118 01 Praha 1
Státní vědecká knihovna Riegrova 3 370 59 české Budějovice
Státní vědecká knihovna Pospíšilova 395 600 43 Hradec Králové
Státní vědecká knihovna Gen. Klapálka 1641 272 80 Kladno
Státní vědecká knihovna nám. dr. E. Beneše 22/2 460 56 Liberec
Státní vědecká knihovna Velká Hradební 49 401 34 Ústí nad Labem
Státní vědecká knihovna Bezručova 2 771 77 Olomouc
Státní vědecká knihovna Prokešovo nám. 9 700 00 Ostrava
Státní vědecká knihovna Smetanovy sady 2 305 48 Plzeň
Státní zámek Sychrov 463 44 Sychrov
Středočeské muzeum 252 63 Roztoky u Prahy
Technické muzeum v Brně Orlí 20 601 86 Brno
Uměleckoprůmyslové muzeum ul.17. listopadu 2 110 00 Praha 1
Ústav archeolog, památ, péče Mendlovo nám. 1 603 00 Brno
Ústav archeolog, památ. péče Žižkova 635 434 01 Most
Ústav archeolog, památ. péče Karoliny Světlé 2a 770 00 Olomouc
Ústav archeolog, památ. péče Letenská 4 118 00 Praha 1
Ústav lidové kultury ve Strážnici Zámek 696 62 Strážnice
Valašské muzeum v přírodě Palackého 147 756 61 Rožnov pod Radhoště
Vlastivědné muzeum v Olomouci nám. Republiky 5/6 771 73 Olomouc
Východočeská galerie Zámek 3 530 00 Pardubice
Východočeské muzeum Zámek 1 530 00 Pardubice
^padočeská galerie Pražská 13 301 50 Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni Františkánská 13 301 12 Plzeň



^IMISTIIÍSTVO
fVtaltéztké náměstí 47-^^^ 

lis 11 Praha 1. ~ Malá SťTaHÍ 
Ifi; 00023671 Íl

Smlouva o dílo

Č^ká republika - Ministerstvo kultury 
se sídlem Maltézské náměstí 1, PSČ: 118 11, Praha 1 
IČ; 00023671
DIČ: CZ 00023671 ^
Jednající; , ředitelem OPŘÍT
bankovní spojení:
kontaktní osoba: ředitel Odboru projektového řízení a informačních technologií *

(dále jen „Objednatel")

OKsystem a.s.
se sídlem Na Pankráci 125,140 21 Praha 4 
IČ: 27373665 
DIČ; CZ 27373665
Jednající:  předsedou představenstva
bankovní spojení:  5. účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel jsou dále společně označováni též jako ,jSmluvní sřro«y“.)

Preambule

Smluvní strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku tuto:

Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva")



w

Článek 1
Závazné prohlášení Dodavatele

1.1. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněným dodavatelem Personálního informačního 
sjetému s názvem OKbase a jeho submodulů Hodnocení a Rejstřík státních zaměstnanců 
(dále jen J*IS“) a subjektem oprávněným k výkonu dalších podnikatelských aktivit 
souvisejících splněním předmětu Smlouvy, přičemž jeho odborné, personální a 
materii zdroje dávají předpoklad pro řádné a kvalifiWané plnění všech závazků 
vyplývajících ze Smlouvy.

1.2. Dodavatel závazně prohlašuje, že:
■ je oprávněným nositelem všech práv k nabízenému produktu PIS,
• je oprávněn poskytovat práva k užití nabízeného produktu PIS a případnému 

podmiňujícímu softwaru,
byly mu poskytnuty nebo disponuje právy užití a šíření PIS s tím, že je oprávněn tato 
práva dále poskytovat třetím osobám,

Článek 2
Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele k provedení díla spočívajícího 
v dodávce PIS, konkrétně jeho submodulů Hodnoceni a Rejstřík státních zaměstnanců a 
poskytnutí nevýlučných nepfenosných, časově neomezených práv užití těchtů 
submodulů, včetně poskytování technické provozní podpory a tomu odpovídajíd závazek 
Objednatele zaplatit za provedení díla cenu dle článku 4 odst. 4.1. Podrobná specifikace 
předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

Počet
kmenových

záznamů

Počet jiných 
záznamů 

ročně(dohody)

Počet
uživatelů
(Named
Users)

Časově neomezená licence PIS 
v rozsahu:
Rejstřík státních zaměstnanců 
Hodnocení

300 1500 50

Článek 3
Doba plnění a způsob předání

3.1. Dodavatel se zavazuje provit dílo v celém rozsahu nejpozději do 60 dnů ode dne 
podpisu Smlouvy. Dílo bude převzato podpisem protokolu o předání díla do běžného 
provozu Objednatelem a Dodavatelem (dále jen „Akceptační protokol“).



re

článek 4 
Cena za plnSnf

4.1. Cena díla, jež je předmětem plnění Smlouvy, je stanovena v souladu s cenou 
uvedenou v nabídce Dodavatele, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Takto stanovená cena 
zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené splněním pře<toětu Smlouvy, včetně 
poplat^ které jsou spojené s poskytautím licence.

Článek 5
Platební podmúaky a fakturace

5.1. Dodavatel a Objednatel se dohodli na plnění předmětu Smlouvy v jedné etapě.

5.2. Cena za licence (dodání) a implementaci PIS uvedená v Přfloze ě. 1 Smlouvy bude 
uhrazena Objednatelem po poc^isu Akcqjtačmho protokolu.

53. Paušální poplatek za technickou provozní podporu PIS uvedaiou v Příloze č. 1 
Smlouvy bude hrazen Objednatelem čtvrtletně za předcházející čtvrtletí (tj. zpětně za tři 
měsíce). Výše měsíčmTio paušálu je uvedena, v Příloze č. 1 bod 2 Smlouvy a je 
maximálně přípustná.

5.4. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat bezhotovostně na základě řádně 
vystaveaiého daňového dokladu, které musí být v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména pak s ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí dále obsahovat zejména identifikaci 
Smlouvy a podrobnou specifikaci předmětu plnění, za které je vystaven.

53. Splatnost všech daňových dokladů - fektur činí 30 dní ode dne jejich doručení druhé 
Smluvní straně. Tato povinnost je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele 
ve prospěch Dodavatele.

5.6. Pokud termín doručení faktury Objednateli připadá na období od 12. prosince 
běžného roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury 
z původních 30 dm' na 90 dní. Takto prodloužená splatnost faktury se nepovažuje za 
prodlení splatnosti faktury a nebude předmětem sankci.

5.7. V případě, že daňový doklad nebude mít náležitosti uvwiené včl. 5 odst 5.4. 
Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn zasUí 
jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.



článek 6
Úrok z prodleni a smluvní pokuty

6.1. Při nedodržení termínu splatností dle článku 5 může být Objednateli účtován úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý <ten prodlení.

6.2. Pokud je Dodavatel v prodlení s plněním díla dle termínů uvedených v článku č. 3 
Smlouvy, má Objednatel právo účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové ceny díla za každý den prodlení; to neplatí, pokud k prodlení Dodavatele došlo 
z důvodů na straně Objednatele.

6.3. Pokud se Dodavatel dostane do prodlení s provedením údržby systému nebo 
odstran&iím nabíjených vad, má Objednatel právo účtovat Dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení; to neplatí, pokud k prodlení 
Dodavatele došlo z důvodů na straně Objednatele.

6.4. V případě, že se prohlášení Dodavatele obsažené včl. 1 Smlouvy o dílo ukáže 
nepravdivým, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

6.5. V případě, že se Dodavatel dopustí porušem' povinnosti mlčenlivosti dle čl. 9 odst. 1 
Smlouvy, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli pokutu ve výši 100.(X)0,- Kč za 
každý jednotlivý případ takového porušení.

6.6. V případě, žs Dodavatel poruší svoji povinnost stanovenou včl. 11 odst. 11.3. 
Smlouvy předložit zástupci Objednatele k nahlédnutí originál pojistné smlouvy, zavazuje 
se Dodavatel uhradit Objednateli pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení 
s předložením originálu. V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost stanovenou v Čl. 
11. odst. 11.3. Smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu v dohodnuté výši, 
zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli pokutu ve výši 200.000,- Kč a dále 10.000,- 
Kč za každý den, ve kterém nemá pojištění sjednáno. V případě pochybností je 
povinností Dodavatele prokázat Objednateli, že měl v rozhodné době pojištění sjednáno.

6.7. Zaplacením smluvm' pokuty není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé porušemm smluvní povinností, které se smluvní pokuta týká Snaluvní strany 
tedy výslovně prohlašují, že vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský 2ákoník, na vzájemné vztahy vyplývající ze Smlouvy.

Článek?
Odpovědnost za vady

7.1. PIS je vybaven dokumentací v papírové nebo elektronické tbrmě deklarující jeho 
garantované vlastnosti, způsob instalace, užívání a administrace. 2á provozní poruchu je 
považován kterýkoli případ, kdy při dodržení technických podmhiek pro instalaci a 
provoz PIS, se kterákoli jeho ftinkce neshoduje s vlastnostmi uvedenými v příslušné 
dokumentaci nebo neumožňuje jeho obvyklé užívání. V případě, že příčina provozní 
poruchy spočívá v PIS nebo v čiímostí Dodavatele, jedná se o vadu plnění.



7.2. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené neodborným zásahem Objednatele či třetí 
strany, nedodržením návodů k obsluze, nedodržením provozních podmínek 
specifikovaných v dokumentaci. Dodavatel dále neodpovídá za ztrátu dat, kromě takové 
ztráty, která vznikla prokazatelným zaviněním Dodavatele.

7.3. Reklamace vad musí být provedena písemně.

Článek 8
Odstoupení od smlouvy a výpověď

8.1. Objednatel i Dodavatel mají právo odstoupit od Smlouvy v zákonem stanovených 
případech,

8.2. Objednatel je dále oprávn&i odstoiq>it od Smlouvy v případě prodlení Dodavatele 
s realizací předmětu Smlouvy dle článku č.. 3 pokud toto prodlení bude delší než 30 
pracovních dnů. Toto právo Objednateli nevznikne v případě, že k prodlení Dodavatele 
došlo z důvodů na straně Objednatele.

8.3. Odstoupení od Smlouvy musí být písemně oznámeno druhé Smluvní straně a je 
účmné dnem jeho doručení. Odstoupmím od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší,

8.4. Objednatel má právo písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní 
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena Dodavateli.

Článek 9
Povinnost mlčenlivosti a poskytování informací

9.1. Objednatel poskytne Dodavateli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. 
Dodavatel je povinen použít takto získané údaje pouze pro plnění Smlouvy. Dodavatel 
není oprávněn poskytnout takto získané údaje třetí straně. Smluvní strany sjednávají 
povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se v souvislosti splněním předmětu 
Smlouvy vzájemně dozvěděli. Za porušem' této povinnosti není považováno plnění 
povinností vyplývajídch Smluvním stranám z přísli^ých právm'ch předpisů.

9.2. Dodavatel bere na vědomí, že je podle ust. § 2 písm. e) zákona ě. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve zněm' pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy, a to zejména v rozsahu 
identifíkačm'ch údajů Smluvních stran, ustanovení o předmětu Smlouvy, ceny plnění a 
ostatních obchodních podmínek tak, aby Smlouva mohla být předmětem poskytnuté 
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
zněm' pozdějších předpisů.



článek 10 
Doručování

10.1. Písemnost doručovaná jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně v souvislosti 
se Smlouvou je doručena dnem převzetí adresátem. V případě, že nedojde k převzetí 
doručované písemnosti adresátem z důvodu jejího odmítnutí, má se písemnost za 
doručenou <toem, kdy k odmítnutí převzetí došlo. V případě, že nedojde k převzetí 
doručované písemnosti adresátem z jiného důvodu do 10 dnů ode dne jejího odeslání, 
považuje se za den doručení 10. den ode dne odeslání písemnosti, a to i v případě, že se 
adresát o jejím doručování nedozvěděl. V případě vzniku pochybností je však povinností 
odesílatele prokázat den odesláni písemnosti.

10.2. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, bude každé oznámení, žádost, 
výzva nebo jiné sdělení na základě Smlouvy provedeno pis^nně a doručeno osobně nebo 
zasláno jako doporučený dopis nebo e-mail na dále uvedené adr^y;

Objednateli na adresu: Ministerstvo kultuty, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, 
k rukám: ředitel Odboru informačních technologií -  :

Dodavateli na adresu: OKsystem a.s., Na Pankráci 125,140 21 Praha 4

případně na adresu nebo elektronickou adresu, která bučte příslušnou Smluvní stranou 
písemně oznámena druhé Smluvní straně.

Oánekll
Závěrečná ustanoveni

11.1. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvníma 
Stranama. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

113. Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednáno pojištění pro 
případ uplatňovám' nároků z titulu náhrady škody vzniklé jeho činností, a to v minimální 
výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských). Pojištění musí krýt i škody 
způsobené Dodavatelem v rámci jeho podnikatelské čiímosti. Dodavatel je povinni 
umožnit zástupci Objednatele kdykoli nahlédnout do originálu pojistné smlouvy. 
Dodavatel je dále povinen Objednatele bezodkladně informovat o změně pojistné 
smlouvy.

11.4. Veškeré změny a doplňky Smlouvy budou uskutečňovány formou písemných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

11J5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři, jedno 
vyhotovení obdrží Dodavatel.
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11.6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahu Smlouvy, plně mu 
rozumí a nežádají žádného doplnění ěi změn. Dále prohlašují, že obsah Smlouvy plně 
odpovídá jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůli, prosté jakéhokoliv nátlaku či tísně, 
což stvmijí svými vlasmoručními podpisy.

07‘0Í- 2016

MINISTERSTVO KULTURY
Maltézské náměstí 471/1 

11811 Praha 1 - Malá Strana 
IČ: 00023671 jŽl

Přílohy:
- e. 1 Nabídka

Dodavatel

OKsystem
Na Pankrád 125,140 21 Praha 4 
IČ: 27373665, DIČ: CZ27373665
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náwlivy. Oo ds*y v^iefií pmdm^u je- <totev®iel pcwtnefí, u paiaNl«fcu * kntóou srtwi&y. eě/síS mwmfar* 
totótc«t v wlpovici4^k»ch

Pokud »lešení p£Í<)devku vyžádá ý«k(Há<oS zmámí (á|^eve, ftssmeni. e^.} kádu pmmmtkem
dodníf^te, omámí cissnžft zírfiJ^í ték» ^ce pramntk t^datvelí^ c^vnenécntí t^iíántítít.
tép&iiBteiinúž&záwven^iílidMopfeniŠMiípáeeultvdteÉ, P«Audtopov#i&|mia^iwiiu umoMi#. musí ^ 
po stofeu jeHa řešení epSlace ftjíA&ií, Praemmlt OaSsvstňfe praveůě iipmvy v m^a^m možném čsse ® ekmftM 
ukofjásfis iřííMři cfé't unární oprávnérÁmu j»-«»vnil3ná otojednsitJe, Pft íé příiefeDsSj se oteš prací^fikí dohwjmu 
m ipés&b-u 6 &ře ctas^véní e eksepte-í* spúsobu otíaí«tíwní táv*dy.
Oí^eíSfitóe) osíp®wtíá zs safe^etřlni dí^ V i^lpadé, át te po ®a$i?s.néns závísy ukáž*-, le pavsdni d*a
}&U4 jakktdi ponsíera nahr^ ^rfeedwlk oo^ísístels ete j^tkace data z ptssíednl zálohy.

{%« iiiíteztizM a mzpocdqfbnUetoé psími ^^ilí^iíše eásleíÉjiy:
V^iašeni p^ad^u (otMnmlni je vSas^ ^coe zp&salH^íd náwel syrému chi stavu, riete do
siymi mzší závežmsS lite ^ ffiéřu kJÉepsšóEat^ požedSítAu e e Ses ml^ii).

Ak£<^;tMe * f^vrai^i v^éšw! |^>žadZi'tai íjO^lstrminf zév«f^) je M c^ijedneta^, e
v áotoiÉKMm' temíTM prs^íK^lflé pstwdí svty s^íes s psmjéter^ řešením a s jelo úspélft:^ lAonlenáa. 
{oj^fszdé mizení * t^slemini zžv^y. V xšvf^ ctoctovíM aní^ekeky
pnÁn&^ v jumiísh na #btém cdsdwtiní závady.

Poépmm se mami pfůbUná tormáuěni poépme opsáwiéflým ^Ěimi^^eée pmtáéěfd telek^ikky,
e-mňem nelo n« dohúíkiut^ síáw^&dt. Ptri^nmi. Intde ymvét^d v deÁé
áIttelifizfiOÍ ey^my psu m&iány dot^vky eoM^ (vyieplen^) veol (^. ebdá^ opdaiMt^ipmcIe,
nsv^ vefz! Dodí^iM je pamen v oeni poroty zaMeiM n^dsc^ spadené se změnami
pcmmmmú Mas&tAfei^. ^měna se jedná o zrniny tmé verse) sysfilmtmého SW. na Iderém
je dodaný PJS fxsmmv&n {Q. oforaóní sy^émy serveru. datiÉiáeové si^my ^pód.). Nžfciatiy spršené s 
íMia^iaol spénHí pl^^ir^eh nyiiadá i&^tajenýiih % te^áací <to pmslié^ zatfov^^}
z^une (Mav^ do po#«y syslitnu.

O© psr^ay syrómu Mm&M mňi p®«ien Mtímaia n^íady spa^e#^ s í^eeřswlHft m ir3í<.š %E«>CT/sa8k*od 
pMo«?m s]^>^tiin^ltO SW.
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U®@f»» ate»A*i Hťrtw»ní Paušál m Goa K£ 1 MMOkŽ

UoencÉ! stitm^sĚa Paulá! 60 000 Kč 1 BOOOOtó

Prawtektá měsliiií iHťtmifci parními poc^jwa 
Hs*e@ení

fc^sí&i
paušál

725 K£ 4S 34 600 Kc

Pravhl^w misíáo! Isolmšdii pfowml [k^«® 
stámiíii zamismanoů

ísMsIon!
paušáí

1 250 Kě 46 eO 0ŮO Ké
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