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Smlouva o poskytování licencí k užitíSW
a souvisejících služeb

_.,:"-jp

ťď
§

uzavřená v souladu s ustanoveními autořského zákona

12tl2000 a v souladu s u§bno\€ními §1724anásl,a§2358
a násl. zákona 89/2012 (občanský zákoník) mezi těmito
smluvními stranami:

1. nabyvatelem ( zák číslo10670)
Domov Pod skalami Kurovodice, posh/tovatel sociálních služeb
olšina 1, 29411 Mnichovo Hradiště
Loukov u Mnicho\ra Hradiště

techniky, vyhrazeného servisního pracovníka či pos@vaných
služeb, bude příloha s rozsahem licencí a služeb změněna
číslovanýmdodatkem, který pos$ovatel zašle v eleKronické

podobě na e-mailovou adresu nabyvatele. Pokud nabwatel

nesouhlasí se změněnou cenou služby dle tohoto dodatku, má
právo od smlouvy odstoupit bez \.ýpovědní lhůty,

čÉnekIu.

lttůty plnění
1. Licenci na software v aktuální

vezi posMne posMovatel

nabwateli do jednoho měsíce od podpisu smlouvy zasláním
aplikačníhočíslana e.mailovou adresu nabyvatele.

Ič: 00874655

2. Každou dalšíakfualizaci softlvare, kterou nabwatel objedná,

zastoupení ve věcech smluvních

posMne poslrytovatel nabyvateli Vždy do jednoho měsíce od
jejího vydání zasláním aplikačního číslana e.mailovou adresu

:

Ředitet : Bc. Josď Mlčoch

nabwatele.
3. Obsahuje-li software zakázkové úpravy, prodlužují se lhůty z
článku II]. odstavce 1. a 2. o j€den měsíc.
4. Dodací lhůty pro jednoťivé objednané servasní služby jsou
uvedeny v číslovanépřloze této smlouvy.

2. poskytoYatelem
Veřejná infoímačníslužba, spol. s r.o,

Plzeň, Fa§kého 638/14, okres Ptzeň-město, psČ szo oo

čÉnékIv.

Platební podmlnky

bankovní spojení: Raiffeisenbanlq 5046888001/5500
telefon: 377 457 330,377 457 334, 60a 682 885

Ič:45330344
Dičl cZ 45330344
obch. rejstřík Krajslcý soud v Plzni, oddi|

g

vložka 1561

zastoupení Ve Věcech smluvnkh:
Mgr, Eva Feketová - základě plné moci

čÉnekI.
Př€dmět smlouvy
1. PosMovatel se zavazuje po dobu platnoďi této smlouvy
poslqto\Et nabyvateli licence k vešker,ým aktualizacím sW
a jeho modulů dle číslovanépřílohy éto smlouvy, ke kterým má
pos$ovatel práva a nabyvatelje užívá.
2. Poslq/tovatel s€

zavazuje vykonáVat pro nabyvatele pňmo

nebo prostřednictvím svých smluvnkh partnerů objednané
služby specifikované v číslovanépřiloze této smlouvy.
3. poslq/tovatel se zavazuje vykonávat pro nabyvatele přímo
nebo prostřednictvím s\.ých smluvních partnerů i dalšíservisní
činnosti, které se \rztahují k softwarovému vybavení dle
článku I. odstavec 1 a dále k hardwarovému vybavení, které
bylo nabyvateli dodáno poskytovatelem,

1.

čránek II.
Cena plnění
Wše páušálního poplatku je stanovena na záUadě rozsahu

softwarových licenci dohodnutých dodacích lhůt servisních
služeb, náhradní techniky a ostatní,ch poslq/tovaných služeb.

Výše podatku je uvedena v číslovanépřiloze této smlouvy.

PosMovatel bude k dohodnuté ceně připočítavat daň
pňdané hodnoty V sazbě odpovídajícízákonné úpravě v době
tskutečnění zdanitelného plnění,
3, Výše sazeb U předem n€ednaných servisních služeb se řídí
aktuálně platným ceníkem servisní,:h prací poskytovatele.
2.

i

V

1.

PosMovatel bude po dobu platnosti této smlouvy vystavovat

vždy j€dnou rďně faKuru na úhradu ročníhopaušálního
poplatku a zašlejiV elektronické podobě na e,mailovou adresu

4. Dojde-li
doÉtívánísmlouw ke změně rozsahu
§oft!^,arovkh licencí, dohodnutých dodacíich lhůt, náhradní

nabwatele. Nabwatel prohlašuje, že s eleKronichým zasíláním
faktur souhlasí.
2. Dohodne{i posIq^ovatel s naby\rdtelem jiný než ročnírežim

plateb paušálního poplatku, jsou platební podmínlv

specifikovány v čís|ovanépříloze tďo smlouvy.
3. Faktura je splatná na účetposlq/tovatele do 14 dnů od data
jejiho vystavení,

článekv.

způsob objednávaní s€rvisníó služeb
t. služby dle této smlouvy mohou nabyvatelem pověření
pracovníci objednávat osobně, písemně, prostřednic§ím
internetu i telďonicky, V případě objednávky většiho rozsahu
má posMovatel právo VĚdovat zaslání písemné objednávky,

óánék vr.

povinnosti po§kytovatele

1. Poslqtovatel

je

v provozuschopném

povinen udrŽovat sW dodaný nabwateli
s€vu a v souladu s aKuálně platnou

legislativou, pokud

jej

s doporučovanou technikou

nabyvatel používá Ve spojení

a operačnímsystémem. Dojde-li

díky vnějším vliv0m k náhlé a nepředvídatelné legislativní
změně, je posMovatel povinen zveřejnit praldiclq použitelný
náhradní postup, jak s používanýmsW přiměřeně plnit aktuální
legislaťvní poádavky.
2. PosMovatelje povinen zpřstupnit nabwate|i každou novou

Verzi (akfualizaci) i opravu sW. opravy sW i nové veze
programů včetně popisu jejich obsahu zvefuiňuje na svých
internďov,,ich stránkách Www,Visplzen.cz,
3. Poslq/tovatel je povinen při plnění této smlouw postupovat
tak, aby požadavky nabwatele splni| efeKivně s ohledem na

v@s
priority sdělené nabyvatelem (např, minimální cena, rychlost
zásahu apod.).
4. Poslq^ovatel je povinen postupovat při servisním zásahu
v sou|adu s platnými zákony Čn,
5. PosMovatel Je povlnen přl zásahu u nabyvatele provést
o servisním zásahu záznam na dodací list.

získává nabyvatel toto právo po Uhrazení pěti ročnhh licenčnírh

poplatků. Při dřív§ším ukončenísmlouvy můženabyvatel

nadále užíVattU verzi softwaru, na kterou měl nárok před jejím
uzavřením.

6. Nevyčerpanou preventivně-servisní návštěvu
pouze do nejbližšhonásledujíicího rďního období.

6, Veškerédůvěrnéči citlivé informace o nabyvateli a jeho
klientech je poskytovatel povinen uchovat v tajnosti.

článek vII.
PoYlnno§ti nabyvatele
1. Nabyvatel je povinen poslq^nout poslq/tovateli řádně a Včas

všeóny informace nutné pro splnění povinností vyplývající,.h
z této smlouw.

zjištěné závady uskutečněných dodávek

je

nabyvatel
povinen posMovateli nahkásit bez zbytečných odkladů.
3. Bezprosťedně před každou aktualizací SW nebo servisním
zásahem posMo\Etele je nabwate| povinen pořídit ověřenou
zálohu dat. Bez tohoto kroku nelze následně reklamovat zřátu
a poškozenídat vzniklé v průběhu servisního ákroku,
4. Nabwatel je povinen b,ýt přítomen servlsnímu zákroku
a V jeho závěru potvídit pracovníkovi poskytovatele vypsaný
dodací list.
5, Jakékoli Výhrady k provedení servisního zásahu je nabyvatel
2.

povinen zaznamenat na dodací list a podepsat,

6. Nabyvatel je povinen jakékoliv zamýšlené zásahy, změny,
opravy a rozšření infoímačníhosystému předem konzultovat
s poskytovatelem. Přitom je povinen respektovat ty podmínky,
které poslq^ovatel označíjako podstatné pro zachování
spolehlivé funkč,nosti systému.

čuner vur.

1.

2. Neuhradili nabyvatel faKuru dle článku IV. této smlouvy
v dohodnUtých termínech, je poskytovatel oprávněn odmítnout

poskytování dalšíchslužeb.

čÉnekx.
1. Smluvní strany se dohodly, že je poslq^ovatel opráVněn
zvýšit mčnípaušlní poplatek vždy k datu jeho splatnosti
maximátně o míru inflace vyhlášenou Česhým statistIckým
úřadem (nebo jeho nástupcem) za všechny uplynulé celé
kalendářní roky od zahájení služby, za které tato inflační
doložka dosud nebyla uplatněna.
2. V přpadě. že poslq/tovatel toto právo podle bodu 1 tohoto
článku využije, zavazuje se tuto skutečnost sdělit nabyvateli emailem, zasláním dodatku ke smlouvě s uvedenou výšínového
poplatku nejpozději 14 dnů před faldurací ročníhopoplatku.
3. Za základ pro V,ýpočet inflačníhona\.ýšenív dalšíchletech
se bere vždy paušální poplatek, kteý měl nabyvatel zaplatit v
předchozím roce.

čÉnékxt.

Ukončenídosavadních platných smluv
1. Pokud jsou ke dni podpisu této smlouw mezi poslq^ovatelem
a nabyvatelem Uzavřeny platné licenčnínebo servisní smlouvy

na stejný předmět plnění, jsou

Platnost 3mlouvy
dne měsíce následujíciho po datu podpisu smlouvy.

smlouva nabývá účinnostldnem uhrazení sjednané
účďpodrytovatde,

3, Pokud nabwatel neuhradí fakturu d|e článku ]V. této
smlouvy ani ve lhůtě 3 měsíco od data její splatnosti, tato
smlouva zaniká.
4. celou smlouvu i jednoťivou objednanou službu může
vypovědět lderákoliv smluvní strana
v,ípovědnílh0tou
3 měsí,.e. Výpověd' lze druhé smluvní straně doíučitpísemně

s

nébo e-mailem,
5. Uhradl|-|i nabwatel
předepsané přitohou táo

článek xII.
Dalšíujednání
1. V ostatním se tato smlouva řídí příslušnými Ustanoveními
auto§kého zákona a občanskéhozákoniku a ostatnírrh právních

předpisů,
2. smlouva Je sepsána ve dvou vyhotoveních,

z nichž každá

oMržíjedno vyilotovení.

3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují
smluvní strany wé vlashoruční podpisy.

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to od prvního

a vyfakturované ceny na

podpisem této smlouvy

automóticky ukončeny a nahmzeny touto smlouvou,
2. Uhrazené a dosud nevyčerpanéprostředky z půVodních
smluv budou vyčíslenya odďteny z první splátky dle této
smlouvy, Tato částka bude odečtena v první faktuře vystavené
dle článku IV. této smlouvy iako sleva,

stTana

čÉnékIx.

2.

převési

Inflačnídoložka

smluvní pokuty
NedodržÉliposMovatel termín seNisních služeb, uhradí

smluvní pokutu definovanou v popisu služby v číslovanépříloze
této smlouvy.

lze

řádně Všechny licenčnípoplatky
smlouw má práVo nadále užíVatsW

ve verzi, která byla aktuálnína konci řádně uhnzeného období,
Pokud v příloze smlouvy není počet poplatků nijak specifikován.

4. Smlouvu lze doplňovat číslovanýmipříIohami a dodatlq.

za

posh/tovatele:

ť*,J'ř&/

za nabwatele:

/

lt^r,

Mgr. Eva Feketová, v.r.
na základě plné moci

tlltll,

Bc, Jos€f

Mlčoch
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Příloha č.1
Smlourry o poskytování licencí k užitíSW a souvisejících služeb
Ochrana osobních údajů
preambuleI
V souvislosti s dodávkami, údržboua provozem softWaru od posMovatele (Veřejná informačníslužba, spol. s r.o. dále jen Vls) se
tato firma dostává anebo v budoucnu můžedostat do pozice zpracovatele osobních údajůpři zpracovánídále uvedených agend pro
nabwatele. V souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) Vystupuje poskytovatel dále v roli zpracovatele osobní.h údajůa nabyvatel
v roli spráVce.

Předmět zpracování:
1,zpramvánídat přiservisním zásahu na poútačisprávce, kdy
má technik VIs přístup ke všem zpracovávan,ým osobním
údajům.

2.Zpracování dat na zas|ané či předané záloze dat správce,
kde jsou i osobní údaje,
3. Zpracování dat při provozování internetových aplikací, kde
Jsou i osobní údaje.

Doba trvání je

Doba t]vání zPřacování:
dána smlouvou o plovozu interneto\^kh

aplikací nebo dobou trvání obchodně právního rrztahu
a prováděného servisního zásahu. Doba uchování zálohy dat

je dána oprávněným zájmem zpracovatele doložit a prokázat
stav před a po provedeném servisním zásahu.

smyslem

a

Povaha a účelzpracování:
je bezchybný provoz

účelemzpracování

internetových aplikací a bezchybný provoz softlťaru od firmy
Veřejná informačníslužba, spol. s r.o. u správce,

íyp o§obních údajů:
Zpracováníse týká všech osobní,ch údajů,Keré umožňuje SW
zpracovatele evidovat bez ohledu na to, zda ke zpracování
konkétníhoosobního údaje spráVcem dochází. Jde
o následujícíosobní údaje:
jméno, přúmení, tltul, telďon, mail, adresa, funkce,
poznámka, rodné číslo,datum narozenL osobní číslo,druh
diety, evidenčníčíslo,číslokarty, kategorie, tří,ca, škola,
obvyklé objednávky, objednávl(y, platby, způsob platby, číslo
účtu,banka, zéznam o VýdejI stravy, místo a čas \^ýdeje
stfavy, prodané zbožív bufďu, tČQ otČ, příznak neplatiče,
úvazek, datum nástupu a výstupu, začátek a konec pracovní
doby, záznam o průchodu, odpíacovaná doba, dalšízáznamy
provedené správcem

Kategorie subjektů údajo :
Zpracování se nýká Všech kategorií subjektů údajů.Keré

zp]acovatel s€ zryazuje:
- Nepoužítosobní údaje k žádnémujinému účeluzpracování
a osobní údaje zpracovávat pouze na základě pokynů
správce.
-

zpracováVat.

- Přijmout
a

o následUjící kategorie subj€ktů údajů|
Děť, áci, studenti a iejich zákonní ástupci.

cizí strávníci.
zaměstnanci správce.
Dalšíkontakní osoby v informačnímsystému správce

vbchna bezpečnostní, tffhnická,

organizační

jlná opatření v souladu s nařízením a míl zpracovanou

vnitřní směrnici

k

ochraně osobních údajůa aktivně ji

naplňovat. K plnění vnitřní směmice i podmínek této sínlouvy
zavázat i 5vé zaměstnance.
- Nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího
písemnéhosouhlasu správce.
- B,ýt nápomocen správci při plnění povinností reagovat
na žádosti o Výkon práV subj€kiů údajů.
- zajistit nUtnou součinnost se správcem v oázce zabezpečení
zpracování, v případě bezpečnostního incidentu v souMslosti
s ochranou osobních údaj0, při oznamování případů porušení
zabezpďení osobních údajůsubjektu údajů,ohledně
posouzení vlivu na ochranu osobní,.h údajůa předchozí
konzultace s dozorov^ým úřadem.
- V souladu s rozhodnutím správce po doběhnutí reklamační
lhůty po ukončení této smlouvy nebo při změně rozsahu nebo
účeluzpracování osobní,ch údajůnepotřebné osobní údaj€
Vymazat Včetně existuj ících kopií.

- Poskytnout správci veškeé informace potřebné k doložení
toho, že byly splněny povinnosti stanovené nařízením,
umožnit kontroly či inspekce prováděné spráVcem nebo jiným
příslušným orgánem dle právních předpisů.
- Informovat správce v

přhadě, pokud zjistí, že něktený

z

jeho

pokyn0 porušuje nařízení nebo jiné právní předpisy.
prokázanou jednoznačnou
- Přijmout odpovědnost
pochybením
příčinnou souvislost mezi sTým
na poli ochrany
osobních údajůa poškozením subjektu údajův důsledku
tohoto pochyb€ní.

za

umožňuje sW zpracovatele evidovat bez ohledu na to, zda ke

zpracování konkrétní kategorie správcem dochází. Jde

zachofdvat mlčenlivost o všech zjišěných osobních údajích
mlčenlivosti zavázat i osoby oprávněné osobní údaje

ak

Práva a povinnosti správce;
- Mít zpracovanou Vnitřní směrnici k ochraně osobních dat

v souladu s nařízením GDPR a aktivně ji naplňovat.

Vyžadovat plnění závazkó zpracovatele dle této smlouw.
- Hradit objednané služby zpracovateli v dohodnutých cenách
a lhótiách.
-

v@s
Příloha č.2

Smlouvy o

pos$ování liencí k užiťSW

a

sowisejícíchsIužeb

Popis serrisních služeb
Popis obsahuje Všechny posMoEtelem nabhené služby. služby sjednané nabyvatelem jsou uvedeny v této příloze v čá§ti Rozsah
smlouvy.

informačnísystém natolik nefunkčni že vznikají dodatečné

zvýhodněné seMsní sazby
Nárok na zvýhodněnou servisní sazbu vzniká, pokud má zákaznik

ve smlouvě sjednánu průběžnouaKualizaci sW, alespoň
1hodinu preventivn+servisní návštěvy a minimální
gaíantovanou pohotovost k servisnímu ásahu. Pokud má
zákazník více provozoven, posuzuje se výše uvedená podmínka
plo každou provozovnu samostatně.

Náhradní terminál

preventivně-sé]visní návštěva
Předem smluvně sjednaná návštěva technika, kdy ákazník
souhlasí s orientační lhůtou realizace v řádu 1-3 měsíců.
Konkétnítermín návšěvy vždy nabídne Vls. Návštěva slouží
k preventivní kontrole a z|epšování využití informačniho systému,

vení programů, zavádění nových modulů
programů, školeníuživatelů a k veškeným servisním zásahům.
které nejsou urgentní.
instalaci novích

s€rvisní podpora (HL) - tariíý předplatného
Vzdálená servisní podpora zahrnuje přímé telefonické
poradenstvl dálkovou správua poradenswí prostřednictvím

vzdál€ná

e-mailu. Služba se účarjepo minuuách, přičemž minimálníčerpání
pro jeden servisní zásah je 12 minut, Zákazník hmdí celkovou

dobu odpracovanou na ďektivním řešení požadavku ákazníla,

ás

provozní nák|ady ve výši přes 500 Kč denně, a přitom neexistuje
levn§ší varianta. Tuto skutďnost musí ákazník při objednávání
servisniho ásahu jasně sdělit. Pokud VIs neposlq^ne servisní
kapacitu ve stanovené lhůtě, #kazník má nárok na odstoupení
od této služby s vrácením zaplacené ročníceny služby a úhradu
penále Ve stejné Výši.

servisního zásahu určuje VIs dle aktuálních kapacitní(ch

možností s ohledem na zákaznikem smluvně sj€dnané lhůty.

služba posMuje zákazníkovi garanci. že vls má kvale na skladě
k dispozici techniku pro operativní zprovoznění náhradního
režimu Výdeje či objednávání stravy nebo pňstupového či
docházkového rystému ve sjednaném množstvía je připraven ji
podat k přepravě k zákaznikovi do druhého pracovního dne od
objednávlry. Náhradní řešení nemusí odpovídat p8vodně dodané
technice. ale musí umožnit \r'ýdej či objednávání stravy alespoň
v nouzovém režimu bez zásadních provozních komplikací.
ákazník s více terminály hradí službu za každý výdejní nebo
obj€dnacíterminál shodného typu, Pokud VIs nezajistí potřebnou
náhradní techniku, zákazník má nárok na odstoupení od této
služby s vrácením zaplacené ročníceny siužby a úhradu penále
ve stejné rnýši. Cena služby zahrnuje poplatek za zapůičení
náhradní techniky na 1 měsíc a počet ápůjčeknení omezen,

Individuální konzultant pm nasmlouvané preverrtivněsetvisní návštěvy
Doplňková služba, kdy zákazník požaduje pro preventivně-

pohotovost k servisnímu ásahu
seMsní návštěvy účaststále stejného vybraného konzultanta,
služba poslq/tuje ákamikovi garanci, že V§ zajistí dostupnou Ročnípoplatek závisí na vzdálenosti pracoviště konzultanta od
seMsní kapacitu pro urgentní servisní zásah pň řešení vážného zákazníka. souěstí služby je také možnost přímého kontaktování
provozního pmblému v informačním systému. Vážným provozním

problémem se rozumí taková situa€e,

kdy po nepředpokládané

určenéhokonzultanta pro řešení nahodiiých servisních problémů.

Tento konžultant se znalostí situace íozhodne o dalším

nahodilé zá\,adě nefunguje výdejní terminál nebo počftač efeKivním postupu,
nebo kdy je

v pokladně, kdy není možnézjistit stav obj€dnávek

Datum podpisu 21.12,20tB
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Příloha ě.3
Smlouvy o poskytování licencí k užitíSW a souvisejících služeb
Rozsah smlouvy - soupis SW licencí a servisních služeb
Zákaznické číslo10670
Rozsah sW
.

380-001000
380-005040

Provls .NET

. systém Provls

330-000010

práVa 9 os.
. slravné ,NE7
. stravné do 300 zpracovávaných osob

380-001040
380-005040

. příst, práva 9 os,

350-010050
350_01,1210

350-011300
350-011350
350-011500
350-0,11930
350_011700

, příst.

Pc1 Msklad
. Provls
. systém Provls

úroveň íunkčnosti4

.

Msklad

.

Msklad bez omezení na inv.

. modul Došlé faktury
. modul Receptury a normování
. modul Dietní normování

. modul Finančníbilance
. modul

kalkulace cen

. modul Nutrični hodnoty /bez dat

cR'

Rozsah smlouvy
zvýhodnénéseruisní sazby Ano

mn.

m,].

bez DPH

1

ks

8 407,00

. soítware
.

390_095150

Licenčnísml na sW1

. Službv

-

rďní Daušál

preventívnéservísní návšÉva1

800_095411

.

800-095412
800-095130
800_095210

. Dreventivně seruisní návštěva 2
. pohotovost HL: 8h / na místé: sdnů

Rozsah Hw na

. individuální konzultant

Kolďkář

Marek

2

,1

800,00

2

hod
hod

1

ks

900,00

1

ks

960,00

1800,00

ápůičky

Roění paušální poplat€k

činí13.a67,- Kč b€z DPH.

Datum podpisu 2L.!2.2018
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